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Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 01525

(151)
01/03/2019

(732)
ONE MODROGAN SRL

(540)
one MODROGAN

2 M 2019 01526

01/03/2019

SC MARISA CAKE DESIGN
SRL

Marisa

3 M 2019 01527

01/03/2019

AMEDI & SONS SRL

VELA HOTEL RESTAURANT &
SPA

4 M 2019 01528

01/03/2019

PUSCASU GH. CEZAR
- PERSOANĂ FIZICĂ
AUTORIZATĂ

ESSEVITA

5 M 2019 01529

01/03/2019

GH. CEZAR PUSCASU

BLACK IS THE NEW GREEN!

6 M 2019 01530

01/03/2019

SC MENTOR MARKETING &
DISTRIBUTION SRL

The Romania Journal Your
reliable online news about
Romania

7 M 2019 01531

01/03/2019

SC MENTOR MARKETING &
DISTRIBUTION SRL

Mentor

8 M 2019 01532

01/03/2019

ANDREEA - IRINA BERBECE

NOVAGLASS

9 M 2019 01533

01/03/2019

COREPROD CONCEPT S.R.L.

G GHIDUŞEL ...direct din lumea
basmelor

10 M 2019 01534

01/03/2019

GLOBAL MEAT ROMANIA SRL MAGNA CARNA

11 M 2019 01535

01/03/2019

NAVITECH INTERSTAR SRL

12 M 2019 01536

01/03/2019

SC CONEX DISTRIBUTION SA brilliante professional paint
formula

13 M 2019 01537

01/03/2019

DTK RENT CONCEPT SA

coresi netlink Community
Connected

14 M 2019 01538

01/03/2019

VOICU-ARNĂUȚOIU IOANARALUCA

MUZICIENI ÎN ARHIVE

15 M 2019 01539

01/03/2019

VOICU-ARNĂUȚOIU IOANARALUCA

EROINE NUCȘOARA

16 M 2019 01540

01/03/2019

DTK RENT CONCEPT SA

K KANOPIAN PENTHOUSE
HOTEL

17 M 2019 01541

01/03/2019

SC COMPANIA DE
ADMINISTRARE A
DOMENIULUI BRAN SRL

CASA DE CEAI A REGINEI

18 M 2019 01542

01/03/2019

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PNL ROMÂNIA în primul rând

19 M 2019 01543

01/03/2019

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PNL E TIMPUL României

20 M 2019 01544

01/03/2019

NICOLAESCU CONSTANTIN

2

UGO

CN Grill Meal
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
21 M 2019 01545

(151)
01/03/2019

(732)
VASILE NICOLAESCU

Dariana

22 M 2019 01547

01/03/2019

INAD PROIECT SRL

INAD

23 M 2019 01548

01/03/2019

JIDVEI S.R.L. FILIALA ALBA

JIDVEI

24 M 2019 01549

01/03/2019

JIDVEI S.R.L. FILIALA ALBA

EST. JIDVEI 1949

25 M 2019 01550

01/03/2019

Asociația Culturală Embargo

EMBARGO FEST

26 M 2019 01551

01/03/2019

SANOFI-AVENTIS Deutschland
GmbH

DULKOGUMMY

27 M 2019 01552

02/03/2019

SC EXPERT ROAD GPS SRL

Pramiro

28 M 2019 01553

02/03/2019

ION DUVAC

IntellPsy

29 M 2019 01554

02/03/2019

ION DUVAC

Psychological Profiler

30 M 2019 01559

03/03/2019

GHEORGHE ALBU

CRAMA VIISOARA LILIANA

31 M 2019 01560

03/03/2019

GHEORGHE ALBU

CRAMA VIISOARA CUVEE
IOAN

32 M 2019 01561

03/03/2019

ORIGINS CONCEPT SRL

STROP

3

(540)
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01525
01/03/2019
ONE MODROGAN SRL, BD.
DACIA NR. 56, CORP A,
PARTER, CAMERA 5, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01526
01/03/2019
SC MARISA CAKE DESIGN SRL,
STR. PREOT ION NEAMU NR.
17, COM. GHERASENI, JUD.
BUZĂU, SAT GHERASENI, BUZĂU,
ROMANIA
CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA
SRL, B-DUL. UNIRII, BL. 16C, AP.
12, JUD. BUZĂU, BUZĂU, 120013,
ROMANIA

one MODROGAN
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.11; 27.05.17; 26.01.08
(591) Culori revendicate:albastru indigo, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
───────

Marisa
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.13;
05.13.07; 08.01.07; 08.01.25; 08.01.16;
29.01.15
(591) Culori revendicate:negru, verde,
albastru, roz, roşu, galben, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca şi
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri,
condimente, gheaţă.
43. Servicii oferite de restaurante şi cazare
temporară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01527
01/03/2019
AMEDI & SONS SRL, STR.
BARCAULUI NR. 98, JUD. BIHOR, ,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

VELA HOTEL
RESTAURANT & SPA
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.17; 26.03.04; 18.03.21
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
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).
───────

M 2019 01528
01/03/2019
PUSCASU GH. CEZAR PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ,
CALEA CĂLĂRAŞILOR NR. 291,
BL. 68, SC. 3, AP. 77, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

ESSEVITA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01529
01/03/2019
GH. CEZAR PUSCASU, STR.
GOVODARVA NR. 25, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

BLACK IS THE NEW GREEN!

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente nutritive şi
dietetice de uz uman şi veterinar.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr şi
îndulcitori naturali, miere, melasă, drojdie, praf

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
01/03/2019-03/03/2019

de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă (apă îngheţată).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01530
01/03/2019
SC MENTOR MARKETING &
DISTRIBUTION SRL, STR. ŢEPEŞ
VODĂ NR. 130, PARTER, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

The Romania Journal
Your reliable online
news about Romania
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Ziare, reviste, publicaţii periodice.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
38. Flux continuu (streaming) de date.
41. Educaţie, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
de instruire, divertisment.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01531
01/03/2019
SC MENTOR MARKETING &
DISTRIBUTION SRL, STR. ŢEPEŞ
VODĂ NR. 130, PARTER, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

Mentor
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.15.09; 26.04.03; 26.04.09
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing şi materiale promoţionale, servicii
de asistenţă şi consultanţă pentru publicitate,
marketing şi promovare, servicii de târguri
comerciale şi de expoziţii comerciale, activităţi
publicitare, în special cu privire la reţele
de telematică şi de telefonie, campanii de
marketing, plasarea de anunţuri publicitare
pentru terţi, plasare de reclame, producţie şi
distribuţie de reclame la radio şi la televiziune,
promovarea comercială, publicare electronică
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicitate, publicitate, în special servicii pentru
promovarea de produse, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, servicii de comerţ electronic,
şi anume furnizarea de informaşii despre
produse prin reţele de telecomunicaţii în
scopuri publicitare şi de vânzare, servicii de
prezentare a produselor către public, servicii
de publicitate şi de marketing furnizate prin
canalele de comunicare, servicii de publicitate şi
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de marketing furnizate prin mijloacele de media
socială, servicii de publicitate şi promovare,
precum şi servicii de consultanţă aferente,
furnizare de informaţi de marketing, furnizare
de informaţii de marketing prin site-uri web,
furnizare de informaţii publicitare, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu bunurile
şi serviciile prestate de terţi online pe Internet,
organizarea de publicitate, promovare online de
reţele informatizate şi pagini web, promovare,
publicitate şi marketing pentru pagini web online,
servicii de promovare, servicii de promovare de
vânzări, şi anume regruparea de diferiţi furnizori
de telecomunicaţii (exceptând transportul lor),
pentru a permite altor persoane să vizualizeze
şi să cumpere aceste servicii în mod adecvat,
servicii de promovare şi publicitate, servicii
de publicitate digitală, servicii de publicitate
furnizate pe Internet, servicii de publicitate pentru
promovarea comerţului electronic, servicii de
publicitate pentru comercializarea de produse
noi, servicii de publicitate, promovare şi relaţii
publice, servicii de publicitate şi marketing
online, servicii de telemarketing, servicii
publicitare privind vânzarea de bunuri mobile,
afişare de anunţuri publicitare pentru terţi,
asistenţă în domeniul comercializării produselor,
consultanţă în domeniul managementului
afacerilor şi al marketingului, derularea
campaniilor promoţionale pentru întreprinderi
comerciale, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcţie de căutare, furnizare de
informaţii de marketing în afaceri, intermediere
publicitară, marketing comercial (în afară
de comercializare), marketing de produse,
marketing destinat unui anumit scop, marketing
pe Internet, marketing în cadrul publicării de
software, organizare de lansări de produse,
preqătire de anunţuri publicitare personalizate,
în folosul terţilor, pregătire de materiale
promoţionale şi de comercializare pentru terţi,
prezentare de firme pe internet şi în alte medii
de comunicare, promovare de produse şi servicii
pentru terţi, promovarea vânzărilor, publicare
de materiale publicitare online, publicare de
materiale şi texte publicitare, publicitate la
produsele şi serviciile vânzătorilor online prin
intermedtul unui ghid online cu funcţie de
căutare, publicitate online, publicitate pentru siteurile web ale firmelor, publicitate prin intermediul
mediilor electronice şi indeosebi prin Internet,
publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare, publicitate şi marketing, servicii
de lansare de produse, servicii de marketing,
servicii de marketing comercial, servicii de
publicitate pentru alte persoane, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de reclama şi publicitate, servicii promoţionale

comerciale, servicii de comerţ online de produse
electronice şi IT.
42. Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, dezvoltare
software,
programare
şi
implementare,
consultanţă IT, servicii de consiliere şi asigurare
de informaţii, dezvoltarea hardware-ului pentru
computere, servicii de găzduire, software ca
şi serviciu şi închiriere de software, securitate,
protecţie şi reconstituire IT, închirierea hardwareului si facilităţilor pentru calculator, actualizarea
paginilor web pentru terţi, administrare de
servere, cercetare referitoare la calculatoare,
cercetare tehnică în domeniul calculatoarelor,
furnizarea de informaţii despre proiectarea
şi dezvoltarea de software, de sisteme
şi de reţele de calculatoare, furnizori de
servicii externalizate în domeniul tehnologiei
informaţiei, gestionarea motoarelor de cautare,
gestiunea tehnică a aparatelor electrocasnice
şi a echipamentelor informatice, închirierea şi
întreţinerea software-ului de computer, închirieri
de calculatoare şi actualizare de software
de calculator, închirieri de calculatoare şi de
software de calculator, proiectare şi dezvoltare
de sisteme pentru introducerea, generarea,
procesarea, afişarea şi stocarea de date,
proiectare şi dezvoltare de software pentru
baze de date electronice, proiectare, creare
şi programare de pagini web, realizare de
programe de calculator pentru prelucrarea
datelor, închirieri de hardware şi software
pentru calculatoare, întreţinere de software de
prelucrare a datelor, rezervarea problemelor
de hardware şi software pentru computere,
servicii consultative şi informaţii despre periferice
de calculator, servicii de analiză privind
calculatoarele, servicii de configurare a reţelelor
informatice, servicii de diagnostic computerizat,
servicii informatice on-line, servicii tehnologice
în domeniul calculatoarelor, creare de platforme
informatice pentru terţi, creare şi întreţinere de
site-uri web pentru telefoane mobile, detectare
a defecţiunilor tehnice sub formă de diaqnoză
a problemelor la produsele electronice de
consum, dezvoltare de calculatoare, dezvoltare
de reţele informatice, dezvoltare de sisteme
informatice, diagnoza problemelor la hardwareul de calculator folosind un software, filigranare
digital (watermarking), fumizare de servicii de
autentificare a utilizatorilor printr-o tehnologie
de deschidere a unei sesiuni unice pentru
aplicaţii software online, furnizare de servicii de
autentificare a utilizatorilor printr-o tehnologie
software şi hardware biometrică pentru
tranzacţii comerciale electronice, integrare de
sisteme informatice şi reţele de calculatoare,
monitorizarea sistemelor computerizate prin
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acces de la distanţă, permiterea utilizarii
temporare de instrumente pentru dezvoltarea
de software online nedescărcabil, planificare,
creare, dezvoltare şi întreţinere de siteuri web online pentru terţi, proiectare de
sisteme de stocare a datelor, proiectare
şi dezvoltare de aparate, instrumente şi
echipamente fără fir pentru transmitere de
date, proiectare şi dezvoltare de echipament
periferic pentru calculatoare, proiectare şi
dezvoltare de sisteme informatice, actualizare
de pagini de internet, actualizare de programe
de calculatoare pentru terţi, actualizare de
software de calculator cu privire la siguranţa
calculatorului şi prevenirea riscurilor informatice,
actualizare de software de calculator pentru
terţi, actualizare de software pentru dispozitive
incorporate, actualizare de software pentru
telefoane inteligente, actualizare şi adaptare a
programelor de calculator în funcţie de cerinţele
utilizatorilor, actualizare şi întreţinere de software
şi programe de calculator, actualizarea bazelor
de date informatice, actualizarea programelor
de calculator, actualizarea paginii iniţiale pentru
terţi, actualizarea software-ului, actualizarea
şi ameliorarea software-ului de calculator,
cercetare privind dezvoltarea de programe şi de
software de calculator, servicii de consultanţă
(advisory) în domeniul calculatoarelor şi software
pentru jocuri video, cercetare privind dezvoltarea
de software de calculator, construire şi întreţinere
de pagini web, construirea unei platforme de
internet pentru comerţul electronic, consultanţă
privind crearea şi proiectarea de site-uri
web, consultanţă privind crearea şi proiectarea
de site-uri web pentru comerţ electronic,
consultanţă privind proiectarea şi dezvoltarea de
software de calculator, consultanţă în domeniul
proiectării de software, consultanţă în materie de
design de pagini web, consultanţă în materie de
programare pe calculator, consultanţă în materie
de proiectare şi dezvoltare de software, creare
de pagini principale pentru reţele informatice,
creare de pagini web pentru alte persoane,
creare, actualizare şi adaptare de programe
de calculator, creare de pagini web stocate
electronic pentru servicii online şi pe internet,
creare de site-uri pe internet, creare de software,
creare şi actualizare de pagini principale pentru
reţele de calculatoare, creare şi design de
indexuri de inforrnaţii bazate pe site-uri web
pentru alte persoane (servicii de tehnologia
informaţiei), creare şi design de site-uri web
pentru terţi, creare şi dezvoltare de software
pentru jocuri video, creare şi dezvoltare de
software în domeniul aplicaţiilor mobile, creare
şi furnizare de pagini web pentru terţi, creare şi
întreţinere de pagini web, creare şi întreţinere

de site-uri (pagini web) pentru terţi, creare,
proiectare şi întreţinere de pagini web, creare,
întreţinere şi adaptare de software, creare,
întreţinere şi găzduire de site-uri web pentru alte
persoane, creare, întreţinere şi modernizare de
software de calculator, crearea şi proiectarea de
pagini web pentru terţi, crearea şi întreţinerea de
pagini web personalizate, crearea şi întreţinerea
site-urilor web pentru terţi: design de pagini
principale şi pagini web, design de site-uri
web, design şi dezvoltare de software, design,
creare, găzduire şi întreţinere de site-uri web
pentru terţi, dezvoltare de baze de date,
dezvoltare de pagini web pentru terţi, dezvoltare
de programe de calculator, dezvoltare de
programe de calculator înregistrate pe suporturi
de date (software) concepute pentru construcţii
şi producţia automatizată (cad/cam), dezvoltare
de programe de date, dezvoltare de programe
de procesare a datelor pe bază de comandă
de la terţi, dezvoltare de programe pentru jocuri
de calculator, dezvoltare de programe pentru
procesarea datelor, dezvoltare de programe
software pentru operaţiuni securizate în reţea,
dezvoltare de software, dezvoltare de software
de aplicaţii pentru livrare de conţinut multimedia,
dezvoltare de software de calculator pentru
terţi, dezvoltare de software de realitate virtuală,
dezvoltare, actualizare şi întreţinere de software
şi sisteme de baze de date, dezvoltare de
software de calculator destinate utilizării cu
sisteme de comutare acţionate de calculator,
dezvoltare de software de calculator destinată
utilizării cu dispozitive de control programabile,
dezvoltare de software de calculator pentru
crearea de ghiduri electronice de programe
de televiziune, dezvoltare de software pentru
drivere, dezvoltare de software pentru jocuri
video, dezvoltare de software pentru logistică,
pentru managementul lanţului de aprovizionare
şi pentru portaluri de e-business, dezvoltare de
software pentru prelucrare de imagini, dezvoltare
de soluţii de aplicaţii software de calculator,
dezvoltare de soluţii software pentru furnizorii
şi utilizatorii de internet, dezvoltare, proiectare
şi actualizare de pagini principale, dezvoltare şi
testare de software, dezvoltare şi întreţinere de
software de calculator, editare de programe de
calculator, elaborare de programe de calculator
pentru analize şi rapoarte comerciale, elaborare
de programe de calculator pentru jocuri pe
calculator, elaborare de programe de calculator
pentru jocuri video, elaborare de programe
de calculator pentru jocuri video şi jocuri pe
calculator, elaborare de programe de calculator
pentru sisteme electronice de casă, elaborare
de programe pentru calculatoare pentru terţi,
elaborare de programe pentru calculator şi
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proiectare de software, elaborare de programe
pentru calculator în domeniul telecomunicaţiilor,
elaborare şi actualizare de software informatic,
eliminarea erorilor de software de calculator
pentru terţi, elaborare de programe pentru
calculator si întreţinere de
programe informatice, furnizare de informaţii
despre proiectarea şi dezvoltarea de software,
furnizare de informaţii despre proiectarea şi
dezvoltarea de software şi hardware pentru
calculatoare, furnizare de informaţii în domeniul
dezvoltării de software de calculator, furnizare de
informaţii în domeniul proiectării de software de
calculator, furnizare de motoare de căutare pe
internet cu opţiuni de căutare specifice, furnizare
de studii tehnice referitoare la programare pe
calculator, gestionare de pagini web pentru
terţi, implementarea de programe de calculator
în reţele, instalare de firmware, instalare de
pagini web pe Internet pentru terţi, instalare de
software pentru accesul la internet, instalare şi
personalizare de aplicaţii software de calculator,
instalare şi întreţinere de software pentru acces
la internet, instalare şi întreţinere de software
pentru baze de date, instalare, actualizare şi
întreţinere de software de calculator, instalare,
iniţiere şi întreţinere de software de calculator,
instalare, reparare şi întreţinere de software
de calculator, instalare, întreţinere şi reparaţii
de software pentru sistemele computerizate,
instalare, întreţinere, actualizare şi îmbunătăţire
de software de calculator, instalare, întreţinere,
reparare şi service de software de calculator,
instalarea de programe, închiriere de firmware
de calculator, modernizare de software de
calculatoare, prestare de servicii de informaţii,
consiliere şi consultanţă în domeniul softwareului de calculator, programare de pagini
web, întreţinere de site-uri web, întreţinere
de software de calculator cu privire la
siguranţa calculatoarelor şi prevenirea riscurilor
informatice, întreţinere de software de calculator
utilizat pentru exploatarea aparatelor si utilajelor
de umplere, întreţinere de software pentru
accesul la internet, întreţinere de software pentru
sisteme de comunicaţii, întreţinere de software
utilizat în domeniul comerţului electronic,
întreţinere şi actualizare de software de
calculator, întreţinere şi modernizare de software
de calculator, întreţinere şi reparare de software,
întreţinere, reparatii şi actualizare de software,
întreţinerea bazelor de date, întreţinerea
programelor de calculator, programare de pagini
web personalizate, programare de software
de operare pentru reţele de calculatoare
şi servere, programare de software pentru
dezvoltare de site-uri web, programare de
software pentru evaluarea comportamentului

clienţilor în magazine online, programare de
software pentru jocuri pe calculator, programare
de software pentru jocuri video, programare de
software pentru platforme de comerţ electronic,
programare de software pentru platforme de
informaţii pe internet, programare de software
pentru platforme de internet, programare de
software pentru portaluri de internet, spaţii de
chat, linii de chat şi forumuri pe internet,
programare de software pentru procesarea
datelor electronice (EDP), programare de
software pentru publicitate online, programare
pentru calculatoare pentru prelucrarea datelor,
programare pentru calculatoare, programare
pentru calculatoare pentru stocarea de date,
proiectare de baze de date, proiectare de
calculatoare pentru terţi, proiectare de jocuri,
proiectare de pagini principale, proiectare de
pagini principale şi de site-uri web, proiectare
de pagini web, proiectare de pagini web
în scopuri publicitare, proiectare de portaluri
web, proiectare de sisteme informaţionale,
proiectare de sisteme informaţionale în
domeniul managementului, proiectare de
sisteme software grafice, proiectare de siteuri web, proiectare de software, proiectare
de software de calculator pentru comanda
terminalelor automate, proiectare de software
de realitate virtuală, proiectare, actualizare şi
întreţinere de software de calculator, proiectare
de software pentru drivere, proiectare de
software pentru jocuri pe calculator, proiectare
de software pentru jocuri video, proiectare
de software pentru prelucrarea imaginilor,
proiectare, întreţinere, închiriere şi actualizare
de software de calculator, proiectare şi creare
de pagini de internet pentru alte persoane,
proiectare şi creare de pagini principale şi
pagini de internet, proiectare şi creare de pagini
principale şi pagini web, proiectare şi dezvoltare
de software pentru managementul lanţului
de aprovizionare, proiectare şi implementare
de pagini web pentru terţi, proiectare şi
întreţinere de site-uri web pentru terţi, servicii
de consiliere şi de dezvoltare de software de
calculator, servicii de asistenţă şi întreţinere
pentru software de calculator, proiectare şi
realizare de pagini principale şi de site-uri
web, remedierea problemelor la software de
calculator (suport tehnic), reparare de software
de calculator, reparaţii de programe de calculator
defectuoase, scriere şi actualizare de software
de calculator, servicii de calibrare privind
software-ul de calculator, servicii de consiliere
tehnologică referitoare la programe pentru
calculator, servicii de cercetare şi consultanţă
privind software-ul de calculator, servicii de
consultanţă privind programarea calculatoarelor,
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servicii de consultanţă profesională privind
software-ul de calculator, servicii de consultanţă
în materie de proiectare de software de
calculator, servicii de consultanţă în materie de
utilizare de software de calculator, servicii de
creare de pagini web de internet, servicii de
dezvoltare de jocuri video, servicii de dezvoltare
de pagini web, servicii de inginerie referitoare la
programare pe calculator, servicii de instalare şi
întreţinere de software, servicii de programare
de software de calculator, servicii de proiectare
şi creare de pagini web, servicii de testare a
gradului de încărcare a site-urilor web, servicii
pentru proiectarea software-ului de prelucrare
de date electronice, servicii pentru scrierea de
programe de calculator, servicii tehnice pentru
aplicaţii la sistemele informatice mari şi mijlocii,
cercetare şi dezvoltare de software informatic.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 01532
01/03/2019
ANDREEA - IRINA BERBECE,
STR. HORIA NR. 55, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

NOVAGLASS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini articificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe (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).
19. Materiale de construcţii (nemetalice), ţevi
rigide nemetalice pentru construcţii, asfalt,
smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile,
monumente,
nemetalice
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01533
01/03/2019
COREPROD CONCEPT S.R.L.,
STR. DUDULUI NR. 5, C2,
PARTER, BIROUL NR. 1, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

G GHIDUŞEL ...direct
din lumea basmelor
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.17; 27.05.21; 26.13.01;
24.17.02; 02.01.07
(591) Culori revendicate:roşu, verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii 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).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01534
01/03/2019
GLOBAL MEAT ROMANIA SRL,
STR. FICUSULUI NR. 1, NR.
POSTAL 1C48, VILA 48, CAM.2,
COM. BALOTESTI, JUD. ILFOV,
SAT BALOTESTI, ILFOV, ROMANIA
Cabinet individual de proprietate
industrială Ivanescu Gabriel Dan,
STR. AVRAM IANCU NR. 48A, SC.
B, AP. 10, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, 500086, BRAȘOV,
ROMANIA

MAGNA CARNA
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, mezeluri, şuncă.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01535
01/03/2019
NAVITECH INTERSTAR SRL,
STR. MONUMENTULUI NR. 10B,
JUD. ILFOV, BRAGADIRU, 105900,
ILFOV, ROMANIA

UGO
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(531)

Clasificare Viena: 01.15.21; 24.17.25;
27.05.04; 27.05.15; 29.01.13
(591) Culori revendicate:alb, albastru, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, închirierea vehiculelor, transport
terestru de marfă, transport terestru de
persoane, organizare de servicii de transport de
pasageri, pentru alte persoane, prin intermediul
unei aplicații online, servicii oferite de persoane
sau firme care se ocupă cu transportul mărfurilor
pe cale rutieră, servicii de taxi (transport),
transport de călători în taxi.

(210)
(151)
(732)

───────

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

(740)

M 2019 01536
01/03/2019
SC CONEX DISTRIBUTION SA,
CALEA CHIŞINĂULUI NR. 32,
JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, 700180, IAȘI,
ROMANIA

coresi netlink
Community Connected
(531)
(591)

brilliante professional
paint formula
(531)

Clasificare Viena: 01.15.11; 26.03.04;
17.02.01; 17.02.02; 17.02.04; 29.01.13;
27.05.01
(591) Culori revendicate:gri, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Lacuri, grunduri și vopseluri.
35. Publicitate referitoare la lacuri, grunduri și
vopseluri.
39. Transport, ambalare, depozitare și distribuție
bunuri, toate acestea referitoare la lacuri,
grunduri și vopseluri.
───────

M 2019 01537
01/03/2019
DTK RENT CONCEPT SA, STR.
ALBATROSULUI NR. 6, AP. 24,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA
LUPSA SI ASOCIATII SCPPI
, CALEA 13 SEPTEMBRIE
NR. 90, ET. 1, BIROUL 1.02,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15
Culori revendicate:mov, verde, galben,
portocaliu, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Recordere programabile pentru televiziunea
digitală, dispozitive de afișare, receptoare de
televiziune și dispozitive pentru film și video,
amplificatoare de semnale de televiziune, cabluri
pentru transmiterea și recepția semnalelor de
televiziune prin cablu, software de calculator
pentru televiziune, receptoare pentru televiziune
prin cablu, seturi de terminale de televiziune
interactivă, convertoare pentru televiziune prin
cablu.
35. Servicii de publicitate furnizate prin internet,
servicii de informații comerciale, prin internet,
servicii de consultanță în domeniul marketingului
pe internet, servicii de cercetare de piață privind
obiceiurile de utilizare a internetului, servicii
de publicitate furnizate pe internet, organizare
de abonamente la un canal de televiziune,
calcularea cotei de audiență pentru emisiuni de
radio și televiziune, abonament la un canal de
televiziune.
37. Instalare de hardware pentru accesul la
internet, instalare de cabluri pentru acces la
internet, instalare și întreținere de hardware
pentru rețele de calculatoare și acces la internet,
instalare de sisteme de televiziune prin cablu,
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instalarea sistemelor de televiziune cu circuit
închis.
38. Furnizarea accesului la Internet, servicii de
furnizare de Internet, servicii de acces la internet,
comunicarea cu terminale de computere și
acces internet, furnizare de acces la conținut,
site-uri și portaluri de internet, furnizare de
servicii de acces la internet, prestare de servicii
de comunicații de voce pe internet, servicii
de telefonie prin internet, servicii prestate
de un furnizor de servicii de internet (ISP),
teledifuziune simultană prin rețele globale de
comunicare, internet și rețele fără fir, servicii
de transmisie electrică de date prin intermediul
unei rețele globale de procesare de date la
distanță, inclusiv prin internet, servicii de difuzare
audio și video prestate pe internet, servicii de
difuzare referitoare la televiziunea prin protocol
de internet (IPTV), servicii de comunicare prin
protocolul de telefonie prin internet (VoIP),
servicii de comunicare pe internet, transmitere
digitală de date pe internet, transmitere de
date video pe internet, transmitere de date
audio pe internet, transmitere de conținuturi
multimedia pe internet, televiziune prin cablu,
difuzare de programe de radio și televiziune,
inclusiv prin rețele de cablu, exploatare de rețele
de televiziune prin cablu, informații cu privire
la radiodifuziunea prin cablu a programelor
de televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune pe internet, leasing de echipamente
de televiziune prin cablu, servicii de transmisie
de programe de televiziune în sistem pay-perview, transmisie de date computerizate prin
televiziune, transmisie de programe de radio și
televiziune prin satelit, transmitere de programe
de televiziune.
41. Divertisment pe internet, închiriere de
echipament de televiziune pentru comprimarea
interactivă și digitală, divertisment difuzat prin
televiziune prin rețele IP, Furnizare (emitere)
simultană a unor programe de televiziune
pe mai multe posturi, furnizare de programe
de televiziune, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere, furnizare
de programe multimedia de divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă , fără fir și
online, publicare de broșuri cu informații despre
programele de televiziune, transmisia simultană
a unor programe de televiziune pe mai multe
canale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 01538
01/03/2019
VOICU-ARNĂUȚOIU IOANARALUCA, STR. CIPRIAN
PORUMBESCU NR. 11, SC. A, ET.
2, AP. 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

MUZICIENI ÎN ARHIVE

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, funcţii de birou.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 01539
01/03/2019
VOICU-ARNĂUȚOIU IOANARALUCA, STR. CIPRIAN
PORUMBESCU NR. 11, SC. A, ET.
2, AP. 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

EROINE NUCȘOARA

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.
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35. Publicitate,

managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01540
01/03/2019
DTK RENT CONCEPT SA, STR.
ALBATROSULUI NR. 6, AP. 24,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA
LUPSA SI ASOCIATII SCPPI
, CALEA 13 SEPTEMBRIE
NR. 90, ET. 1, BIROUL 1.02,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

K KANOPIAN
PENTHOUSE HOTEL
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.21;
29.01.07; 26.11.08
(591) Culori revendicate:maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Managementul afacerilor hoteliere pentru
terți.
36. Servicii imobiliare, servicii de listare de
proprietăți imobiliare pentru închirierea de case
și închirierea de apartamente, închiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, închiriere
de apartamente, servicii de agenție pentru
închirierea de proprietăți imobiliare
39. Servicii de ghizi și informații turistice,
agenții de rezervare a călătoriilor, servicii
de rezervare pentru călătorii, servicii de
rezervare de transporturi, servicii de rezervare

pentru transport, rezervare de mașini de
închiriat, planificare, organizare și rezervare de
călătorii prin mijloace electronice, planificarea
și rezervarea călătoriilor și transportului, prin
mijloace electronice, furnizare de informații
despre planificarea și rezervarea călătoriilor
și transportului, prin mijloace electronice,
organizare și rezervare de excursii și de tururi de
oraș.
43. Cazare temporară, servicii de cazare
hotelieră, servicii hoteliere, informații hoteliere,
servicii de catering hotelier, servicii ale agențiilor
de rezervare de locuri de cazare (time-share),
furnizare de informații cu privire la rezervarea de
locuri de cazare, rezervare pe internet de cazare
temporară, rezervare de locuri de cazare pentru
călători, servicii furnizate de o agenție pentru
rezervarea de cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01541
01/03/2019
SC COMPANIA DE
ADMINISTRARE A DOMENIULUI
BRAN SRL, SAT BRAN, STR.
G-RAL. TRAIAN MOŞOIU, NR.
24, CASA PRINCIPESA ILEANA
- CASTELUL BRAN, JUDEŢUL
BRAŞOV, COMUNA BRAN,
BRAȘOV, ROMANIA
VREMESCU SI ASOCIATII
- Cabinet de Proprietate
Industriala, CALEA PLEVNEI NR.
145B, BL. 3, AP. 3038, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

CASA DE CEAI A REGINEI
(531)

Clasificare Viena: 18.03.23; 11.03.14;
24.07.01; 27.05.01
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(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.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01542
01/03/2019
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL,
ALEEA MODROGAN NR. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PNL ROMÂNIA în primul rând
(531)

Clasificare Viena: 01.11.08; 24.15.01;
24.15.08; 26.04.18; 26.05.18; 27.05.01;
29.01.12
(591) Culori revendicate:galben, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi de
birou, cu excepţia mobilei, materiale didactice
şi educative, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat.
35. Publicitate (publicitate electorală prin
toate sursele de informare a publicului),
managementul
afacerilor,
administrarea
afacerilor.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(inclusiv
mitinguri,
congrese,
conferințe,
seminarii, cursuri de calificare în domeniul
politic).
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01543
01/03/2019
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL,
ALEEA MODROGAN NR. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01544
01/03/2019
NICOLAESCU CONSTANTIN,
STR. ŞTEFAN GRECEANU NR. 3,
BL. L3, ET. 5, AP. 19, PLOIEŞTI,
100166, PRAHOVA, ROMANIA

CN Grill Meal
PNL E TIMPUL României
(531)

Clasificare Viena: 01.11.08; 24.15.01;
24.15.08; 26.05.04; 26.04.18; 27.05.01;
29.01.12
(591) Culori revendicate:galben, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi de
birou, cu excepţia mobilei, materiale didactice
şi educative, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat.
35. Publicitate (publicitate electorală prin
toate sursele de informare a publicului),
managementul
afacerilor,
administrarea
afacerilor.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(inclusiv
mitinguri,
congrese,
conferințe,
seminarii, cursuri de calificare în domeniul
politic).

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, de refrigerare, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01545
01/03/2019
VASILE NICOLAESCU, COM.
POSTA CILNAU NR. 25F, SAT
ZILISTEANCA, BUZĂU, ROMANIA

───────

Dariana
(531)

Clasificare Viena: 03.07.13; 26.04.15;
27.05.01; 27.05.02
(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,
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compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 01547
01/03/2019
INAD PROIECT SRL, STR. HERTA
NR. 20, BL. X2, SC. A, AP. 49,
ET. 8, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01548
01/03/2019
JIDVEI S.R.L. FILIALA ALBA,
STR. GĂRII NR. 45, JUD. ALBA,
JIDVEI, ALBA, ROMANIA
SC CABINET N.D. GAVRIL SRL,
STR. ŞTEFAN NEGULESCU NR.
6A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011653, ROMANIA

INAD

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software pentru inginerie civilă, software
pentru inginerie mecanică, software pentru
inginerie chimică, software pentru inginerie
electrică, software pentru ingineria produselor.
19. Structuri nemetalice de inginerie civilă.
37. Servicii de inginerie civilă subterană
(construcţii).
42. Arhitectură, servicii de arhitectură, servicii
arhitecturale pentru întocmirea proiectelor
arhitecturale, inginerie tehnică, Inginerie, servicii
de inginerie, servicii de inginerie structurală,
servicii de arhitectură și inginerie, proiectare și
consultanță în inginerie, proiectare în domeniul
ingineriei, cercetare în domeniul ingineriei,
servicii de inginerie și inginerie asistată de
calculator, studii de proiecte de inginerie,
expertize tehnice (lucrări de inginerie).
───────

JIDVEI
(531)

Clasificare Viena: 07.01.01; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie, carton, materiale de instruire sau
învățământ (cu excepția aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate,
gestionarea
afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări de
birou, servicii de comerţ și regruparea în
avantajul terților a produselor cuprinse în clasa
33 (cu exceptând transportul lor), prezentarea
acestora pentru vânzare prin toate mijloacele
cunoscute, inclusiv online, organizarea de
târguri, festivaluri și expoziții cu scop comercial
și publicitar.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea de spectacole
şi festivaluri, organizarea de expoziții cu
caracter cultural și educativ, organizarea de
concursuri tematice, organizarea și coordonarea
de evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri educative și recreative, organizarea și
exploatarea cluburilor de întâlnire (divertisment).
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43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii de degustare de vinuri
(furnizare de băuturi).

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii de degustare de vinuri
(furnizare de băuturi).

───────

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01549
01/03/2019
JIDVEI S.R.L. FILIALA ALBA,
STR. GĂRII NR. 45, JUD. ALBA,
JIDVEI, ALBA, ROMANIA
SC CABINET N.D. GAVRIL SRL,
STR. ŞTEFAN NEGULESCU NR.
6A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011653, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01550
01/03/2019
Asociația Culturală Embargo,
STR. PODUL ALB NR. 1080, JUD.
TIMIŞ, DUDESTII-VECHI, TIMIȘ,
ROMANIA

EST. JIDVEI 1949
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie, carton, materiale de instruire sau
învățământ (cu excepția aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate,
gestionarea
afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări de
birou, servicii de comerţ și regruparea în
avantajul terților a produselor cuprinse în clasa
33 (cu exceptând transportul lor), prezentarea
acestora pentru vânzare prin toate mijloacele
cunoscute, inclusiv online, organizarea de
târguri, festivaluri și expoziții cu scop comercial
și publicitar.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea de spectacole
şi festivaluri, organizarea de expoziții cu
caracter cultural și educativ, organizarea de
concursuri tematice, organizarea și coordonarea
de evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri educative și recreative, organizarea și
exploatarea cluburilor de întâlnire (divertisment).

EMBARGO FEST
(531)

Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.17
(591) Culori revendicate:portocaliu deschis
(HEX #ffb519), portocaliu închis (HEX
#ef4a21)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii de divertisment,
prezentarea prestaţiilor live, organizarea şi
susţinerea de concerte.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 01551
01/03/2019
SANOFI-AVENTIS Deutschland
GmbH, BRÜNINGSTRASSE NR.
50, FRANKFURT AM MAIN, 65926,
GERMANIA
RATZA SI RATZA SRL,
BD.A.I.CUZA NR.52-54, SECTOR1,
BUCUREŞTI, 011056, RO.BU,
ROMANIA

DULKOGUMMY

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01552
02/03/2019
SC EXPERT ROAD GPS SRL,
BULEVARDUL APICULTORILOR
NR. 70-72, PARTER,
APARTAMENT 4, SECTOR 1
, BUCUREŞTI, 013853,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Pramiro
(531)
(511)

Clasificare Viena: 18.01.08
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate de sistem de poziționare globală
(GPS).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 01553
02/03/2019
ION DUVAC, STR. SG. MAJ. ION
NEDELEANU NR. 13, BL. V22,
SC. 2, ET. 5, AP. 44, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

IntellPsy

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Reactivi pentru diagnosticare clinică.
9. Software pentru cursuri virtuale.
16. Cursuri tipărite.
35. Testare psihologică pentru selectarea
personalului, selectarea personalului prin
teste psihologice, testare psihometrică pentru
selectarea personalului.
41. Organizare de cursuri, organizare de
cursuri de formare, coordonare de cursuri,
organizare de cursuri de dezvoltare personală,
furnizare de cursuri educaționale, organizare
de cursuri de formare avansată și cursuri de
instruire privind sănătatea, furnizare de cursuri
de formare, oferte de cursuri de instruire,
furnizare de cursuri de pregătire, furnizare
de cursuri de instruire, cursuri educative în
domeniul finanțelor, coordonare de cursuri
prin corespondență, organizare de cursuri de
instruire, organizare de cursuri de formare,
coordonare de cursuri de instruire, organizare de
cursuri prin corespondență, cursuri de exerciții
în grup, organizare și coordonare de cursuri,
furnizare de cursuri de formare profesională,
cursuri prin corespondență (învățământ la
distanță), cursuri pentru dezvoltarea abilităților
de consultanță, organizare de cursuri prin
metode autodidactice, coordonare de cursuri
de formare profesională, cursuri de pregătire
în domeniul științei, cursuri de pregătire în
domeniul managementului, furnizare de cursuri
de formare continuă, organizare și coordonare
de cursuri educaționale, furnizare de cursuri
de instruire online, punere la dispoziție de
cursuri de instruire, furnizare de cursuri de
pregătire pentru tineri, furnizare de cursuri de
instruire pentru tineri, realizare și coordonare
de cursuri de formare, servicii educative de
tipul cursurilor prin corespondență, furnizare de
cursuri de instruire în dezvoltarea personală,
cursuri de introspecție și cunoaștere de sine
(instruire), coordonare de cursuri de instruire
în domeniul științei, servicii educaționale pentru
furnizarea de cursuri de instruire, coordonare
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de cursuri, seminarii și ateliere de lucru,
cursuri de pregătire în domeniul cercetării și
dezvoltării, elaborare de cursuri de instruire și
de examene, servicii de consultanță în domeniul
cursurilor de instruire, servicii educaționale de
furnizare a cursurilor de educație, elaborarea
de materiale didactice distribuite la cursurile
profesionale, furnizare de cursuri de instruire
privind conștiința de sine, servicii educative sub
formă de cursuri la nivel academic, organizare
și coordonare de cursuri de zi pentru adulți,
furnizare de cursuri de instruire la nivel de
colegiu, furnizare de cursuri de instruire cu
privire la gestiunea timpului personal, furnizare
de cursuri de pregătire pentru tineri în vederea
pregătirii pentru carieră, coordonare de cursuri
de instruire, de educație și de pregătire
pentru tineri și adulți, coaching personal
(formare), coaching pentru viață (instruire),
servicii educaționale de tip coaching, asistență
profesională individualizată (coaching), servicii
de pregătire sau educare în domeniul coaching
pentru viață, consiliere și coaching cu privire
la carieră (consiliere și asistență cu privire la
educație), asistență profesională individualizată
(coaching) pe probleme economice și
de
management,
asistență
profesională
individualizată (coaching) în domeniul finanțelor,
organizarea și conducerea de workshop-uri,
seminarii educative, organizare de seminarii,
realizarea de seminarii, organizare de seminarii
educative, organizare de seminarii educaționale,
desfășurare de
seminarii de instruire, organizarea și conducerea
de seminarii, organizare de seminarii și
conferințe, organizare de seminarii referitoare
la instruire, organizare de seminarii cu scop
educativ, realizare, coordonare și organizare de
seminarii, desfășurare de seminarii didactice
privind administrarea timpului, organizare de
seminarii în materie de formare, organizare de
seminarii pe teme de educație, organizarea
și conducerea de conferințe și seminarii,
organizare de seminarii instructive referitoare la
organizarea timpului,
organizare și coordonare de seminarii în grupuri
restrânse, organizare și coordonare de seminarii
și ateliere de lucru (instruire), organizare de
ateliere de lucru și seminarii despre cunoașterea
de sine, organizare de ateliere de lucru și
seminarii pe teme de autocunoaștere.
42. Servicii de cercetare clinică.
44. Servicii
de
psihologie,
servicii
de
psihoterapie, servicii de examinare psihologică,
servicii de consultații psihologice, elaborare
de profiluri psihologice, servicii de evaluare
psihologică, servicii de diagnostice psihologice,

întocmire de rapoarte psihologice, consilierea
psihologică a personalului, servicii oferite
de un psihoterapeut, furnizare de informații
referitoare la psihologie, teste de personalitate
cu scopuri psihologice (servicii medicale),
realizare de evaluări și examinări psihologice,
servicii de evaluare și examinare psihologică,
terapie psihologică pentru sugari și copii,
servicii de psihologie oferite individual sau
grupurilor, consiliere privind tratarea psihologică
a afecțiunilor medicale, servicii de psihologie
ocupațională, consultanță privind psihologia
integrativă, asistență psihologică, examinare
psihologică, consiliere psihologică, teste
psihologice efectuate în scopuri medicale,
elaborare de profiluri psihologice în scopuri
medicale, terapie muzicală în scopuri fizice,
psihologice și cognitive, servicii de consiliere
psihologică în domeniul sporturilor, testare
psihometrică în scopuri medicale, oferire de
tratamente psihologice, tratament psihologic,
psihoterapie.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 01554
02/03/2019
ION DUVAC, STR. SG. MAJ. ION
NEDELEANU NR. 13, BL. V22,
SC. 2, ET. 5, AP. 44, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Psychological Profiler

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software pentru cursuri virtuale.
16. Materiale de cursuri prin corespondență
tipărite, cursuri tipărite.
35. Consultanță în afaceri, consultanță în
management, consultanță privind organizarea
afacerii, consultanță în organizarea firmelor,
consultanță
în
organizarea
afacerilor,
consultanță în organizarea întreprinderilor,
consultanță pentru management corporativ,
consultanță
în
planificarea
afacerilor,
consultanță
privind
eficiența
afacerilor,
consultanță privind managementul afacerilor,
consultanță pentru conducerea afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor,
consultanță în domeniul auditului,
consultanță privind selectarea managerilor,
consultanță profesională în afaceri, consultanță
privind planificarea carierei, consultanță privind
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plasarea personalului, consultanță privind
managementul riscului (afaceri), consultanță
privind relațiile cu publicul, consultanță
privind planificarea în afaceri, consultanță în
materie de angajări, consultanță în materie
de management, servicii de consultanță în
afaceri, consultanță în materie de personal,
consultanță referitoare la managementul
afacerilor, consultanță în afaceri pentru firme,
consultanță profesională privind administrarea
personalului, consultanță pentru dezvoltarea
imaginii corporative, consultanță în gestiune
de personal, consultanță în domeniul resurse
umane, consultanță privind cercetarea în afaceri,
servicii de consultanță privind relațiile publice,
servicii de consultanță privind organizarea
afacerilor, consultanță în afaceri pentru
persoane particulare, servicii de consultanță
în administrarea afacerilor, consultanță privind
organizarea și managementul afacerilor, servicii
de consultanță privind planificarea afacerilor,
servicii de consultanță în managementul
afacerilor, servicii de consultanță pentru
conducerea afacerilor, servicii de consultanță
privind plasarea personalului, consultanță în
domeniul recrutării de personal, servicii de
consultanță privind managementul afacerilor,
asistență și consultanță privind managementul
afacerilor, consultanță privind organizarea și
funcționarea afacerilor, consultanță privind
gestiunea documentelor de afaceri, consultanță
în managementul și organizarea afacerilor,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, consultanță pentru probleme legate
de personal, servicii de consultanță pentru
orientare profesională, servicii de consultanță
în materie de angajări, consultanță în materie
de eficiență a afacerilor, servicii de consultanță
(comercială) privind managementul afacerilor,
consultanță privind managementul afacerilor,
inclusiv prin internet, consultanță în materie de
recrutare a angajaților, servicii de consultanță
privind recrutarea de personal, consultanță în
materie de management al afacerilor, servicii
de informații și consultanță pentru carieră
(cu excepția consultanței educațională sau de
formare), servicii de asistență și consultanță în
managementul afacerilor, servicii de consultanță
și consiliere în
managementul afacerilor, servicii de consiliere,
consultanță și informare în afaceri, servicii de
informații și consultanță în domeniul afacerilor,
servicii de consultanță și de management al
afacerilor, servicii de consultanță în materie de
management al afacerilor, servicii de consultanță
în managementul afacerilor, prin intermediul
internetului, servicii de consultanță și consiliere
referitoare la administrarea personalului, servicii

de consultanță în materie de organizare și
managementul afacerilor, servicii de consultanță
în
materie de organizare și management al
afacerilor, consultanță în managementul și
organizarea afacerilor, în domeniul administrării
de personal, asistență și consultanță în materie
de administrare și organizare a afacerilor,
consultanță cu privire la strategia de comunicare
în domeniul relațiilor publice, consultanță în
administrarea afacerilor, în domeniul dezvoltării
directorilor și personalului de conducere, servicii
de consultanță în domeniul carierei (altele decât
cele cu scop educativ și de instruire), publicitate
online într-o
rețea informatizată, furnizare de informații online,
de afaceri și comerciale.
38. Servicii de mesagerie online.
41. Consultanță profesională referitoare la
educație, consultanță în materie de formare,
servicii de consultanță în domeniul educației,
cursuri pentru dezvoltarea abilităților de
consultanță, consultanță în domeniul formării și
perfecționării, servicii de consultanță în domeniul
cursurilor de instruire, servicii de instruire
în domeniul consultanței în management,
servicii de consultanță pentru pregătire
profesională în domeniul managementului,
servicii de consultanță cu privire la educație
și instruire, consultanță legată de formarea în
materie de competențe profesionale, servicii
de consultanță cu privire la pregătirea
în domeniul afacerilor, coaching personal
(formare), coaching pentru viață (instruire),
asistență profesională individualizată (coaching),
servicii educaționale de tip coaching, asistență
profesională individualizată (coaching) pe
probleme economice și de management, servicii
de pregătire sau educare în domeniul coaching
pentru viață, consiliere și coaching cu privire
la carieră (consiliere și asistență cu privire
la educație), educație, instruire, furnizare de
publicații online, servicii de publicare online,
publicare online de cărți și reviste electronice,
publicare electronică online de periodice și cărți,
informații în domeniul educației, furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
Internet, furnizare de materiale video online,
nedescărcabile.
42. Consultanță
științifică,
servicii
de
consultanță în materie de cercetare științifică.
44. Servicii de consultanță în materie de
conduită personală (servicii medicale).
45. Consultanță în materie de securitate,
consultanță în domeniul relațiilor personale
(servicii sociale), servicii de consultanță în
domeniul securității naționale.

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
01/03/2019-03/03/2019

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01559
03/03/2019
GHEORGHE ALBU, STR.
CRANGULUI NR. 291, JUDEȚUL
CONSTANȚA, VIISOARA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01561
03/03/2019
ORIGINS CONCEPT SRL, STR.
CORNILOR NR. 37B, JUDEȚUL
ILFOV, CORNETU, ILFOV,
ROMANIA

CRAMA VIISOARA LILIANA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2019 01560
03/03/2019
GHEORGHE ALBU, STR.
CRANGULUI NR. 291, JUDEȚUL
CONSTANȚA, VIISOARA,
CONSTANȚA, ROMANIA

CRAMA VIISOARA
CUVEE IOAN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
───────

STROP
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Miere.
44. Servicii saloane de înfrumusețare, masaj.
───────

