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(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 05069

(151)
01/10/2019

(732)
LOCALM PRIA S.R.L.

2 M 2019 06959

01/10/2019

OLGA-FLORENTINA GUDYNN
CONSTANTIN - CATALIN
GUDYNN

OLGA GUDYNN

3 M 2019 06960

01/10/2019

ALICE SMARANDA
CLAUDIA-ILEANA NICOLAU

nu mai port GREEN FASHION

4 M 2019 06961

01/10/2019

NEXT STEP INVESTMENTS
SRL

apfia CARE

5 M 2019 06962

01/10/2019

ASOCIATIA FRUMUSETE PRIN Asociaţia Frumuseţe prin
SANATATE
Sănătate

6 M 2019 06963

01/10/2019

S.C. MUMY ART S.R.L.

llama corporation Let's talk print!

7 M 2019 06964

01/10/2019

SC WOLKENDORF BIO & SPA
SRL

Wolkendorf BIOHOTEL & SPA

8 M 2019 06965

01/10/2019

IOANA-ANNEMARIE MARIAN

Anne DANCE STUDIO

9 M 2019 06966

01/10/2019

OVIDIU-IOAN GHILE

EGO INTERIORS

10 M 2019 06967

01/10/2019

MIHAIL LEONTE

ROMANIAN CROSS-COUNTRY

11 M 2019 06968

01/10/2019

SC RRG CAPITAL SRL

Lakeside 11 STRĂULEŞTI

12 M 2019 06969

01/10/2019

MARIAN COZMA

MARIAN COZMA

13 M 2019 06970

01/10/2019

JOJO BEAUTY CARE SRL

JOJO LINE

14 M 2019 06971

01/10/2019

SPECTRALCOM SRL

ZEBRA

15 M 2019 06972

01/10/2019

ARTI MONDO ANG SRL

Anne Marie d`ANGE

16 M 2019 06973

01/10/2019

ARTI MONDO ANG SRL

KNOWLEDGE IS YOUR
POWER ANA MARIA MIRCEA

17 M 2019 06974

01/10/2019

Andrea Bogya

CYRANO CAFFÉE
RESTAURANT

18 M 2019 06975

01/10/2019

BALANCED MIND
CONSULTING SRL

BALANCE yoga studio & more

19 M 2019 06976

01/10/2019

FIRMA GHP INTELLIGENT
SYSTEMS SRL

GHP

20 M 2019 06977

01/10/2019

Mirela-Gabriela Alexandru

Desaga urbana

21 M 2019 06978

01/10/2019

POINT PUBLIC AFFAIRS SRL

SpinPolicy

22 M 2019 06979

01/10/2019

GINA GULDEN

REBELLE

23 M 2019 06980

01/10/2019

HB TRADITIONAL BREWERY
SRL

Transylvania DOPPELBOCK

2

(540)
localm
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
24 M 2019 06981

(151)
01/10/2019

(732)
HB TRADITIONAL BREWERY
SRL

(540)
HOPS & BEATS

25 M 2019 06982

01/10/2019

ELENA NECULAU

Candyjoy

26 M 2019 06983

01/10/2019

CENTRULDEPAVAJE SRL

CENTRUL DE PAVAJE

27 M 2019 06984

01/10/2019

SC VIAROM CONSTRUCT SRL VIAROM

28 M 2019 06985

01/10/2019

ANGEL CITY S.R.L.

YLY NEW FASHION

29 M 2019 06986

01/10/2019

WJ. PRIM ACTIV SRL

SAIMINO

30 M 2019 06987

01/10/2019

ANTONIA PRIANA NOËL

Comunicare Relaţională

31 M 2019 06988

01/10/2019

THERME NORD BUCURESTI
SRL

SAUNA Fest

32 M 2019 06989

01/10/2019

Attila Bene

SHAKESPEARE coffee in love

33 M 2019 06990

01/10/2019

SC CIBIBON SRL

PAPITOS

34 M 2019 06991

01/10/2019

SC CIBIBON SRL

SMĂRĂNDIȚE

35 M 2019 06992

01/10/2019

IUKSEL MAMBET

TEPREȘ

36 M 2019 06993

01/10/2019

MARCHESA INVEST SA

ChiarEu.ro

37 M 2019 06994

01/10/2019

IUKSEL MAMBET

ȘUBEREK

38 M 2019 06995

01/10/2019

IUKSEL MAMBET

QATLAMA

39 M 2019 06996

01/10/2019

IUKSEL MAMBET

KURULTAI

40 M 2019 06997

01/10/2019

IUKSEL MAMBET

TOPLANTÎ

41 M 2019 06999

01/10/2019

AUDIO VIDEO SHOP

AVSHOP

42 M 2019 07000

01/10/2019

IMPANSAN S.R.L.

ORTOSAN

3
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05069
01/10/2019
LOCALM PRIA S.R.L., STR.
LONDRA NR. 34, CAMERA 2,
CLĂDIREA SECUNDARĂ (CORP
B), SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

localm
(531)

Clasificare Viena: 02.09.01; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 26.01.16
(591) Culori revendicate:verde, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare producţia de
clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor, servicii de reamintire a
programărilor, postarea de afişe publicitare,
închirierea panourilor de afişaj, managementul
afacerilor hoteliere, furnizarea de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site web, servicii
de agenţie de informaţii comerciale, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
furnizarea de informaţii de contact comerciale şi
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuripublicitare, studii
de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing
în cadrul editării produselor software, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, publicitate online pe o reţea de

calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
publicitate exterioară, publicitate cu plata per
click, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de comparare a
preţurilor, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, promovarea vânzărilor pentru
terţi, închirierea de standuri de vânzare, scrierea
de scenarii în scopuri de publicitate, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
ţintă, publicitate prin televiziune, actualizarea
materialelor de publicitate, actualizarea şi
menţinerea datelor în bazele de date
computerizate, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, optimizarea traficului
site-urilor web, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare, scrierea de texte
publicitare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 06959
01/10/2019
OLGA-FLORENTINA GUDYNN,
ŞOS. EROU NICOLAE IANCU
NR. 5, VILA 1, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA
CONSTANTIN - CATALIN
GUDYNN, ŞOS. EROU NICOLAE
IANCU NR. 91H, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

OLGA GUDYNN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
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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.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
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 și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06960
01/10/2019
ALICE SMARANDA, STR.
PRIMĂVERII NR. 120, COM.
CORBEANCA, JUD. ILFOV, SAT
OSTRATU, ILFOV, ROMANIA
CLAUDIA-ILEANA NICOLAU,
ALEEA SUTER NR. 1, AP.
1, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

nu mai port GREEN FASHION
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.17; 11.07.03
(591) Culori revendicate:negru, verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
01/10/2019

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06961
01/10/2019
NEXT STEP INVESTMENTS SRL,
CALEA RAHOVEI NR. 266-268,
CORP 61, CAMERA 17B, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06962
01/10/2019
ASOCIATIA FRUMUSETE
PRIN SANATATE, INT. TUDOR
ŞTEFAN NR. 38-40, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

apfia CARE
(531)

Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 05.05.20
(591) Culori revendicate:albastru, mov,
turcoaz, violet
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
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 dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
───────

Asociaţia Frumuseţe
prin Sănătate
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.12; 02.03.23; 03.11.01
(591) Culori revendicate:gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare. servicii de comerţ şi servicii de
informare a consumatorilor, asistenţă în afaceri,
management şi servicii administrative, analiză
de afaceri, cercetare şi servicii de informare.
41. Educaţie,
furnizare
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi cercetare şi proiectare
în legătură cu acestea, analize industriale şi
servicii de cercetare, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.
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44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
şi de înfrumuseţare pentru persoane şi animale.
───────

40. Tratarea materialelor (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06963
01/10/2019
S.C. MUMY ART S.R.L., LOC.
LUNCA CETĂŢUII, JUD. IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06964
01/10/2019
SC WOLKENDORF BIO & SPA
SRL, STR. HELEŞTEULUI FN,
COMUNA VULCAN, JUDEŢUL
BRAŞOV, SAT VULCAN, BRAȘOV,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

llama corporation
Let's talk print!
(531)

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 03.04.11; 03.04.25
(591) Culori revendicate:alb, negru,
portocaliu, roz, gri, albastru deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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).

Wolkendorf BIOHOTEL & SPA
(531)

Clasificare Viena: 24.01.01; 24.01.09;
24.01.10; 24.01.17; 03.01.14; 03.01.24;
03.01.26; 03.04.11; 05.01.10; 11.01.01;
11.03.08; 01.01.05; 24.09.03; 24.09.13;
25.01.06; 25.01.19; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.13
(591) Culori revendicate:auriu, galben, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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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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).

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06965
01/10/2019
IOANA-ANNEMARIE MARIAN,
CALEA BOGDANESTILOR NR.
12, AP. 4, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Anne DANCE STUDIO
(531)

Clasificare Viena: 02.03.08; 02.03.23;
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────

(540)

M 2019 06966
01/10/2019
OVIDIU-IOAN GHILE, STR.
ŞTEFAN CEL MARE NR. 61, JUD.
SĂLAJ, ZALĂU, SĂLAJ, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

EGO INTERIORS
(531)

Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.17; 03.07.19
(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#0004FF, HEX #009AFF, HEX
#0000FF, HEX #00A8FF)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Rigole metalice de scurgere, conducte şi ţevi
metalice de scurgere.
11. Abajururi, accesorii de scurgere pentru
instalaţii sanitare, accesorii de scurgere pentru
băi şi pentru lavoare, aparate de duş, aparate
de încălzire pentru băi şi saune, aparate de
reglare a apei, aparate de supraveghere a
presiunii (aparate de siguranţă pentru conducte
de apă), aplice (corpuri electrice de iluminat),
bideuri, accesorii pentru bideuri, robinete pentru
bideuri, boilere, calorifere, calorifere portprosop,
cabine de baie şi de duş, capace pentru vase
de toaletă, capete de duş, capete de duş
cu funcţie de economisire a apei, capete de
pulverizare pentru duşuri, sisteme şi capuri
de duş, cazane de încălzire, căzi cu duş,
hidromasaj, cazi de baie, căzi de baie cu înălţime
variabilă pentru a fi utilizate de persoane cu
handicap fizic, garnituri de căzi de baie, chiuvete,
clapete de acţionare pentru rezervoare de
closet, conducte pentru instalaţii sanitare, corpuri
de iluminat pentru interior şi exterior, coturi
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curbate din plastic pentru ţevi (componente de
instalaţii sanitare), cutii cu filtru pentru purificarea
apei, decoraţiuni pentru iluminarea pomului de
Crăciun (instalaţii luminoase), dispozitive de
comandă (supape termostatice) pentru instalaţii
de înclzire, dispozitive de iluminat pentru
grădină, dispozitive de încălzire a apei pentru
duşuri, dispozitive de preaplin pentru căzi de
baie, duşuri de grădină, felinare, filtre de
apă, garnituri pentru căzi de baie, ghirlande
luminoase, instalaţii şi obiecte sanitare şi de
baie şi accesorii pentru instalaţii, lampadare,
lămpi alimentate cu energie solară, lămpi cu
picior, lămpi de birou, lavoare, lumini ambientale,
lustre, ornamente pentru iluminat (accesorii),
panouri de duş, panel de duş, paravane de cadă
şi duş, picioare de chiuvetă, piedestale pentru
vase de toaletă, piedestaluri pentru chiuvete
pentru baie, pisoare (componente ale instalaţiilor
sanitare), plafoniere, rezervoare sub formă de
echipament sanitar, robineţi (baterii), seturi de
baie cu chiuvetă şi mască cu sertare, ţevi de
scurgere pentru instalaţii sanitare, ţevi flexibile
ca părţi ale instalaţiilor de apă şi canalizare
pentru lavoare, uşi pentru cabine de dus, vase
de toaletă (WC), vase de toaletă cu jeturi de apă
integrate în bideu, ventile de amestec (robinete)
pentru chiuvete de baie, veioze de noptieră.
35. Regruparea, pentru alte persoane, a
produselor din clasele 6 si 11(cu excepţia
transportului), pentru a permite clienţilor să
compare şi să cumpere comod aceste produse
prin magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare, prin corespondenţă,
sau prin mijloace electronice, respectiv prin
intermediul site-urilor web, servicii de publicitate,
marketing si promovare, realizare de reclame,
anunţuri publicitare, publicitate online, promoţii,
informaţii comerciale, servicii de agenţii
de import-export, lucrări de birou, anunţuri
publicitare, organizare, coordonare şi planificare
de târguri si expoziţii cu caracter publicitar
si comercial, difuzare de materiale publicitare
(fluturaşi, prospecte, imprimate, eşantioane),
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, servicii de relaţii cu publicul, servicii
de promovare, promovare de târguri în scop
comercial, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
servicii de telemarketing, cercetarea pieţei,
organizarea afacerilor, recrutare de personal.

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06967
01/10/2019
MIHAIL LEONTE, STR. CIBINULUI
NR. 35, JUDEŢUL 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

ROMANIAN CROSS-COUNTRY
(531)

Clasificare Viena: 24.07.03; 25.01.19;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.24; 29.01.15
(591) Culori revendicate:albastru, verde,
roşu, galben, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06968
01/10/2019
SC RRG CAPITAL SRL, SPLAIUL
UNIRII NR. 64, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 06969
01/10/2019
MARIAN COZMA, STR.
NARCISELOR NR. 178A, COMUNA
LUMINA, JUDEŢUL CONSTANŢA,
SAT LUMINA, CONSTANȚA,
ROMANIA

MARIAN COZMA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────

Lakeside 11 STRĂULEŞTI

(210)
(151)
(732)

(531)

Clasificare Viena: 26.04.16; 26.11.13;
27.05.01; 27.07.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, servicii financiare, finanţare
pentru achiziţia în rate/finanţare pentru
achiziţia prin închiriere, brokeraj de asigurări,
subscrierea asigurărilor, consultanţă în asigurări,
informaţii în domeniul asigurărilor, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea bunurilor
imobiliare, servicii de agenţie imobiliară,
activităţi de broker imobiliar, evaluări imobiliare,
management imobiliar, colectarea chiriilor,
evaluarea costurilor de reparaţie (evaluare
financiară).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii, servicii de zidărie, supravegherea
construcţiei de clădiri, servicii de etanşarea
clădirilor/impermeabilizare (clădire), izolarea
clădirilor,
informaţii
privind
construcţia,
consultanţă
în
construcţii,
închiriere
echipamente de construcţii, demolarea clădirilor,
instalare de utilităţi pe şantiere de construcţii,
instalare şi reparare de echipamente de
protecţie împotriva inundaţiilor, instalarea şi
repararea elevatoarelor/instalarea şi repararea
ascensoarelor, lucrări de instalaţie de apă şi
canal, servicii pentru acoperişuri, construcţia de
eşafodaje.
───────

(540)

M 2019 06970
01/10/2019
JOJO BEAUTY CARE SRL,
STR. CONSTANTIN ARICESCU
NR. 67, ET. 1, CAM. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

JOJO LINE
(531)

Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 06971
01/10/2019
SPECTRALCOM SRL , STR.
WEINFELD NR. 2, JUD. VASLUI
, BÂRLAD, 731140 , VASLUI,
ROMANIA

ZEBRA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.

41. Educaţie,
furnizarea
de
divertisment, activităţi sportive şi
(solicităm protecţie pentru întreaga
servicii incluse în această clasă
clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06972
01/10/2019
ARTI MONDO ANG SRL, STR.
ALEEA CASTANILOR, NR.9,
JUD. BUZAU, BUZAU, BUZĂU,
ROMANIA
AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

Anne Marie d`ANGE
(531)

Clasificare Viena: 03.07.17; 27.05.24;
27.05.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ
online şi offline cu produse diverse.

instruire,
culturale
listă de
conform

(540)

M 2019 06973
01/10/2019
ARTI MONDO ANG SRL, STR.
ALEEA CASTANILOR, NR.9,
JUD. BUZAU, BUZAU, BUZĂU,
ROMANIA
AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

KNOWLEDGE IS YOUR
POWER ANA MARIA MIRCEA
(531)

Clasificare Viena: 24.09.02; 24.01.08;
29.01.13
(591) Culori revendicate:alb, negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ
online şi offline cu produse diverse.
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).
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
01/10/2019

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06974
01/10/2019
Andrea Bogya, STR. REPUBLICII
NR. 7, AP, 14, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

CYRANO CAFFÉE
RESTAURANT
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.01.23
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06975
01/10/2019
BALANCED MIND CONSULTING
SRL, STR. ELISABETA
MARGINEANU NR. 28, JUDEŢUL
HUNEDOARA, HUNEDOARA,
331141, HUNEDOARA, ROMANIA

BALANCE yoga studio & more

(531)

Clasificare Viena: 02.01.17; 02.01.23;
27.05.01; 26.11.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Instruire în yoga, servicii educative în
materie de yoga, servicii educative, de
divertisment și sportive, educație, divertisment
și sport, acreditare (certificare) de performanțe
educaționale, activități de divertisment, sportive
și culturale, activități sportive și culturale,
ateliere organizate în scopuri culturale,
ateliere recreative, certificare de competențe
profesionale, certificare de servicii de educație,
coordonare de activități culturale, coordonare
de activități de divertisment, coordonare de
divertisment în domeniul artei spectacolului,
desfășurare de ceremonii în scopuri de
divertisment, divertisment de tipul concertelor,
divertisment de tipul festivalurilor etnice,
divertisment de tipul reprezentaţiilor de dans,
divertisment teatral, educație și formare în
domeniul muzicii și divertismentului, educație
și instruire, furnizare de activități recreative,
furnizare de atracții pentru vizitatori în scopuri
culturale, furnizare de atracții pentru vizitatori
în scopuri de divertisment, furnizare de
centre de recreere, furnizare de informații în
materie de recreere, furnizare de informații în
domeniul divertismentului prin intermediul unei
rețele globale de calculatoare, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
furnizare de informații despre divertisment prin
mijloace electronice, furnizare de săli amenajate
pentru activități de recreere, furnizare de servicii
de divertisment în club, furnizarea de instalații
pentru activități de recreere în aer liber, furnizare
de știri referitoare la sport, furnizare de spații
pentru divertisment, îndrumare, informații în
materie de recreere, informații în materie de
divertisment, organizare de congrese și de
conferințe în scopuri culturale și educative,
organizare de activități recreative, organizare
de activități de recreere în grup, organizare de
activități de divertisment, organizare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizare de
reprezentații în direct, organizare de prezentări
în scopuri recreative, organizare de festivaluri
(divertisment), organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente recreative, organizare
și coordonare de concerte, organizare de
webinare, organizare de turnee de recreere,
organizarea spectacolelor, prezentare de
concerte, planificarea de spectacole, planificare
și coordonare de petreceri (divertisment), servicii
de cluburi de fani (divertisment), servicii
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de agrement, servicii de dansuri exotice,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
educație, instruire și divertisment, servicii de
divertisment în centre de vacanță, servicii
în domeniul producției de spectacole, servicii
oferite de sălile de dans, servicii oferite
de cluburile de dans, spectacole de dans,
servicii recreative pentru persoanele în vârstă,
studiouri de dans, servicii sportive și de
fitness, activități sportive și de recreere,
administrare de centre de fitness, antrenament
(instruire), antrenamente sportive, asistență
profesională individualizată (coaching), coaching
sportiv, concursuri de aerobic, consultanță în
materie de fitness, consultanță în domeniul
antrenamentului pentru menținerea condiției
fizice, coordonare de cursuri de întreținere
a condiției fizice, coordonare de evenimente
sportive, divertisment de tipul reprezentațiilor
de gimnastică, cursuri, antrenament și instruire
în domeniul sportului, cursuri de pregătire în
activități sportive, cursuri de instruire privind
menținerea formei fizice, cursuri de gimnastică
aerobică, cursuri de exerciții în grup, cursuri
de exerciții fizice, cursuri de educație fizică,
educație fizică, exploatare de locații sportive,
exploatarea instalațiilor sportive, furnizare de
cursuri de pregătire privind gimnastica, furnizare
de divertisment sportiv prin intermediul unui
site, furnizare de informații despre activități
sportive, furnizare de informații despre exerciții
fizice pe un site web online, furnizare de
informații legate de sportivi, furnizare de servicii
educaționale referitoare la fitness, furnizare de
instalații pentru practicarea exercițiilor fizice
în cluburi de sport, furnizare de instalații
pentru activități sportive de recreere, instruire
în pilates, instruire în materie de educație
fizică, instruire în gimnastică, instruire în
domeniul educației fizice, instruire în domeniul
antrenamentelor, instruire pentru menținerea
condiției fizice, instruire pentru antrenamentul
în circuit, furnizarea de instalații pentru fitness
și exerciții fizice, furnizarea de instalații pentru
exerciții fizice în grup, furnizarea de instalații
pentru cursele de cai, furnizarea de echipamente
și de cursuri de pregătire în domeniul exercițiilor
fizice, furnizarea de buletine informative on-line
în domeniul divertismentului sportiv, organizare
de activități sportive și competiții sportive,
organizare de demonstrații de gimnastică,
organizare de evenimente sportive, competiții
și turnee sportive, organizare, planificare și
coordonare de competiții sportive, organizare de
turnee sportive, pregătire cu privire la activități
sportive, organizarea de evenimente sportive,
organizare și coordonare de evenimente
sportive, servicii de antrenament pentru activități

sportive, servicii ale unui antrenor personal
(fitness), servicii ale unui antrenor personal,
servicii ale cluburilor de sănătate (sănătate
și fitness), servicii ale cluburilor de fitness,
rezervare de instalații sportive, rezervare
de instalații pentru activități fizice, punerea
la dispoziție de instalații pentru menținerea
condiției fizice, punere la dispoziție de instalații
pentru cluburi sportive, producție de evenimente
sportive, pregătire în domeniul fitnessului,
pregătire sportivă, servicii de pregătire pentru
menținerea condiției fizice (fitness), servicii de
instruire pentru menținerea formei fizice, servicii
de informare în domeniul sportului, servicii
de formare în domeniul fitnessului, servicii de
evaluare a condiției fizice pentru antrenament,
servicii de educație sportivă, servicii de educare
sportivă, servicii de consultanță referitoare la
organizarea de manifestări sportive, servicii de
antrenamente fizice, supravegherea executării
exercițiilor fizice, servicii sportive și recreative,
servicii oferite de centrele de fitness, servicii
furnizate de către cluburile de fitness,
servicii educative pentru menținerea condiției
fizice, servicii educative în domeniul sportului,
servicii de recreere și instruire, servicii de
pregătire sportivă, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, servicii educative și de
instruire, servicii de închiriere de echipamente
și instalații pentru educație, divertisment,
sport și cultură, administrare (organizare) de
concursuri, desfășurare de expoziții în scop
de divertisment, organizare de ateliere de
lucru și seminarii despre cunoașterea de
sine, organizare de competiții în scopuri
recreative, organizare de congrese în scop de
instruire, organizare de conferințe în scopuri
educaționale, organizare de întâlniri în scopuri
recreative, servicii de consultanță și informare
referitoare la pregătirea, coordonarea și
organizarea de colocvii, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de congrese, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de simpozioane,
academii (educație), administrarea serviciilor
educaționale, antrenament pentru fortificare și
îmbunătățire a condiției fizice, asigurare de
testări și evaluări în domeniul educației, furnizate
prin intermediul calculatorului, ateliere de
formare, ateliere organizate în scopuri educative,
coaching pentru viață (instruire), coaching
personal (formare), coordonare de cursuri de
instruire, cursuri de introspecție și cunoaștere
de sine (instruire), cursuri de instruire privind
sănătatea, cursuri de tehnici de meditație, cursuri
de pregătire pe teme religioase, demonstrații în
scop de instruire, educație religioasă, elaborare
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de materiale educative, elaborare de manuale
educative, elaborare de cursuri de instruire și
de examene, furnizare de cursuri de dans,
furnizare de instalații folosite în scop educațional,
furnizare de instalații de educație fizică, furnizare
de informații despre educație fizică pe un
site web online, furnizare de informații despre
antrenamentul fizic pe un site web online,
furnizare de cursuri educaționale, furnizare de
instalații pentru meditații, instruire cu privire
la dezvoltarea personală, instruire, instalații
pentru dans și gimnastică aerobică, informații
cu privire la educația sportivă, transfer de
know-how (instruire), susținere de prelegeri pe
teme educaționale, servicii educative privind
tratamentele terapeutice, servicii educative
în materie de tehnici de meditație, servicii
educative în materie de dezvoltare spirituală,
servicii educative în materie de dezvoltare
religioasă, servicii educative în materie de
instruire vocațională, servicii educative în
domeniul dansului, servicii educative în domeniul
medicinei, servicii educative în domeniul
dieteticii, servicii educaționale și de instruire
referitoare la sport, servicii educaționale în
sectorul sănătății, servicii educaționale de
sprijin, servicii de educație în materie de
activități fizice, servicii de educație referitoare
la magnetismul ayurvedic, pregătire în domeniul
homeopatiei, pregătire în domeniul chiropracticii,
pregătire în domeniul acupuncturii, pregătire
în domeniul activităților recreative, organizare
și coordonare de demonstrații în scopuri
de instruire, organizare și coordonare de
demonstrații cu scop educativ, organizare și
coordonare de cursuri educaționale, organizare
de cursuri de nutriție, cursuri de meditație.
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de artă corporală, închirierea
de echipamente pentru îngrijirea igienei și
a frumuseții la oameni, consultanță în
domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
îngrijiri de igienă și frumusețe, servicii de
consultanță în domeniul îngrijirii frumuseții,
servicii de tratamente de slăbire, servicii de
asistență medicală pentru oameni, servicii de
îngrijire mentală, analiză comportamentală în
scop medical, consiliere privind eliberarea
încărcăturii emoționale asociate afecțiunilor
medicale, consiliere privind tratarea psihologică
a afecțiunilor medicale, consiliere psihologică,
asistență psihologică, consilierea psihologică
a personalului, consultanță privind psihologia
integrativă, furnizare de informații privind
modificarea comportamentului, furnizare de
informații referitoare la psihologie, psihoterapie
holistică, servicii de consiliere psihologică în
domeniul sporturilor, servicii de consultanță în

materie de conduită personală, terapie prin artă,
servicii medicale, servicii de consiliere în materie
de probleme medicale, servicii de control fizic,
servicii medicale pentru diagnosticarea bolilor
corpului omenesc, servicii medicale pentru
tratamentul afecțiunilor corpului omenesc,
servicii medicale de evaluare a sănătății, servicii
paramedicale, terapie ayurvedică, închiriere de
echipamente pentru îngrijirea sănătății umane,
asistență medicală în legătură cu acupunctura,
asistență medicală în legătură cu chiropractica,
asistență medicală în legătură cu exercițiile
terapeutice, asistență medicală în legătură
cu masaje terapeutice, asistență medicală în
legătură cu naturopatia, asistență medicală în
legătură cu terapia de relaxare, chiropractică,
asistență medicală în legătură cu homeopatia,
asistență medicală sanitară în legătură
cu hidroterapia, consiliere în materie de
sănătate, consultanță privind îngrijirea sănătății,
consultație în materie de bioritmuri, dezvoltarea
programelor individuale de reabilitare fizică,
furnizare de informații despre chiropraxie,
furnizare de informații în materie de sănătate,
furnizare de instalații în scopul reabilitării
sănătății, masaj, hidroterapie, servicii de
acupunctură, reflexologie, reabilitare fizică,
pilates terapeutic, servicii de aromaterapie,
servicii de crioterapie, servicii de muzicoterapie,
servicii de reflexologie, servicii de terapie, servicii
în domeniul reiki (tehnică de vindecare în
medicina alternativă), teste de condiție fizică,
servicii de medicină alternativă, servicii de
meditație.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06976
01/10/2019
FIRMA GHP INTELLIGENT
SYSTEMS SRL, STR. REPUBLICII
NR. 10A, AP.4C, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA
INTELECT SRL , B-DUL DACIA
NR. 48, BL. D-10, AP. 3, JUDEŢUL
BIHOR, 410346 ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

GHP
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
02.09.04; 26.04.16; 14.05.21
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și

(511)

M 2019 06977
01/10/2019
Mirela-Gabriela Alexandru, STR.
VALEA TEI NR. 25, JUD. BRASOV,
BRASOV, 500108, BRAȘOV,
ROMANIA

Desaga urbana

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
22. Sacose şi saci pentru împachetare,
depozitare şi transport.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06978
01/10/2019
POINT PUBLIC AFFAIRS
SRL, STR. ANTON PANN NR.
21, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SpinPolicy
(531)

Clasificare Viena: 26.02.03; 26.02.07;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde albastrui,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, software, aplicații software, software
de sistem și de suport de sistem și firmware,
software pentru aplicații web și servere,
platforme de software de calculator, sisteme de
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procesare de date, dispozitive pentru procesarea
datelor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06979
01/10/2019
GINA GULDEN, STR. INTR.
SOLARIILOR NR. 12C, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA
SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR
1,, BUCUREŞTI, 010497

şi înfrumuseţare, servicii cosmetice de îngrijire
corporală.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06980
01/10/2019
HB TRADITIONAL BREWERY
SRL, STR. ŞOIMOŞENI NR. 24A,
JUDEŢUL SATU MARE, SATU
MARE, SATU MARE, ROMANIA
SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR
1,, BUCUREŞTI, 010497

Transylvania DOPPELBOCK
(531)

Clasificare Viena: 03.04.11; 03.04.13;
06.07.04; 06.07.25; 27.05.02; 27.05.10;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere și produse de bere, bere bock.
───────

REBELLE
(531)

Clasificare Viena: 24.09.05; 24.09.22;
26.04.16; 26.04.18; 05.03.20
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii oferite de restaurant
și bistro, servicii de catering, servicii oferite de
baruri și cafenele.
44. Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni, servicii furnizate de saloane de coafură
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06981
01/10/2019
HB TRADITIONAL BREWERY
SRL, STR. ŞOIMOŞENI NR. 24A,
JUDEŢUL SATU MARE, SATU
MARE, SATU MARE, ROMANIA
SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR
1,, BUCUREŞTI, 010497

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06982
01/10/2019
ELENA NECULAU, STR.
STRUGURILOR NR. 35, JUD. IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA
SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR
1,, BUCUREŞTI, 010497

Candyjoy
(531)

HOPS & BEATS
(531)

Clasificare Viena: 26.11.03; 26.11.07;
26.13.25; 27.05.02; 27.05.11; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi culturale, organizarea
de festivaluri (divertisment), organizarea şi
susţinerea de concerte, prezentarea prestaţiilor
live, producţia de spectacole.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
produse de patiserie și cofetărie, ciocolată,
înghețată, sorbeturi și alte înghețate comestibile,
zahăr, miere, sirop de melasă, dulciuri (produse
de cofetărie).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06983
01/10/2019
CENTRULDEPAVAJE SRL,
STR. VULTURULUI NR. 10A,
JUD. HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, 535600, HARGHITA,
ROMANIA

CENTRUL DE PAVAJE
(531)
(591)

Clasificare Viena: 26.13.25; 26.11.25;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.10; 27.05.17;
29.01.12
Culori revendicate:gri (PANTONE 7546
C), verde (PANTONE 2291 C)
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Materiale de construcţii nemetalice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06984
01/10/2019
SC VIAROM CONSTRUCT SRL ,
STR. INTR. GLUCOZEI NR. 37-39,
TRONSON 1, PARTER, SECTOR 2
, BUCUREȘTI, 023828,
BUCUREȘTI, ROMANIA

VIAROM
(531)

Clasificare Viena: 24.15.21; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:Albaalbastru
(Pantone 280C), roşu ( Pantone 199C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, Incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, ţevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare și
construcție, Conducte rigide, nu din metal, pentru
edificare,

Asfalt, smoală, gudron și bitum, construcții
transportabile, nu din metal, Monumente
nemetalice
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, Oase
neprelucrate sau semiprelucrate, coarne,
fanoane de balenă sau sidef, Scoici, Spumă de
mare, Chihlimbar
galben
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
marchize din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul și depozitarea
materialelor în vrac, materiale de capitonare,
amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, fibre textile brute și înlocuitori pentru
acestea.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratament de materiale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06985
01/10/2019
ANGEL CITY S.R.L., STR. LIREI
NR. 2, CAMERA 1, ET. 2, AP.
7, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

YLY NEW FASHION
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(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────

educație și instruire, consiliere și coaching cu
privire la carieră (consiliere și asistență cu privire
la educație), coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri și adulți,
furnizare de informații și întocmire de rapoarte
privind progresul, cu privire la
educație și instruire.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06986
01/10/2019
WJ. PRIM ACTIV SRL, STR. LIVIU
REBREANU NR. 13A, BL. N20,
SC. A, ET. 2, AP. 8, CAMERA
2, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06988
01/10/2019
THERME NORD BUCURESTI SRL,
STR. ALEXANDRU VLAHUȚĂ
NR. 2, CAMERA 1, JUDEŢ SIBIU,
SIBIU, 550371, SIBIU, ROMANIA

SAIMINO
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
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.

SAUNA Fest

───────
(531)
(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 06987
01/10/2019
ANTONIA PRIANA NOËL, CALEA
DUMBRAVII NR.16, JUDEŢ SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

Comunicare Relaţională

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Furnizarea educației, educație și instruire,
educație, educație preșcolară, creșe (educație),
formarea echipelor (educație), educație în
domeniul lingvistic, servicii de educație
universitară, servicii specifice școlilor (educație),
organizarea de congrese în domeniul educației,
organizare de conferințe cu privire la educație,
organizare de întâlniri pe teme de educație,
organizare de cursuri prin metode de educație
deschisă, servicii de consultanță cu privire la

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
19.01.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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41. Educație, instruire, divertisment, activitați

sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.

(210)
(151)
(732)

───────
(740)
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06989
01/10/2019
Attila Bene, STR. CURTEA 23
NR. 1, JUDEŢ COVASNA, TARGU
SECUIESC, COVASNA, ROMANIA

(540)
(511)

M 2019 06990
01/10/2019
SC CIBIBON SRL, STR. GENERAL
DĂSCĂLESCU NR. 254, JUD.
NEAMŢ, PIATRA NEAMŢ, 610210,
NEAMȚ, ROMANIA
ALECU BOGDAN, STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU, NR. 2,
JUD. BACĂU, BACĂU, 600018

PAPITOS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
───────

SHAKESPEARE coffee in love
(531)

Clasificare Viena: 02.01.01; 20.01.03;
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 06991
01/10/2019
SC CIBIBON SRL, STR. GENERAL
DĂSCĂLESCU NR. 254, JUD.
NEAMŢ, PIATRA NEAMŢ, 610210,
NEAMȚ, ROMANIA
ALECU BOGDAN, STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU, NR. 2,
JUD. BACĂU, BACĂU, 600018

SMĂRĂNDIȚE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 06992
01/10/2019
IUKSEL MAMBET, STR. CAIUTI
NR. 16, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

TEPREȘ

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, publicitate în
aer liber, servicii de externalizare (asistență
de afaceri), producția de clipuri publicitare,
prezentarea, difuzarea și distribuirea de
materiale publicitare, prospecte, imprimate,
eșantioane, de orice tip și pe orice cale
prin corespondență, pe cale radiofonică, prin
televiziune, prin internet, de teleshopping, online într-o rețea computerizată sau prin alte
mijloace de comunicații, promovarea bunurilor
altora, administrarea comercială a licențelor
serviciilor și produselor pentru terți, punerea
împreună, spre beneficiul altora a unei varietăți
de produse și servicii (exceptând transportul),
permițând în mod convenabil consumatorilor
să vadă și să cumpere, în magazine, lanț
de magazine, la standuri, ori pe bază de
comandă prin poștă, internet sau prin alte
mijloace de comunicații, servicii de intermediere
comercială între clienți și prestatori de servicii
și producătorii de bunuri, prin cataloage de
vânzare prin corespondență sau prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul siteurilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
asistență în conducerea și managementul
afacerilor, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole, promoționale și publicitare,
coordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri, cu scop promoțional și comercial,
managementul afacerilor sportivilor, informații
și consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori), demonstratii cu
produse, publicitate prin corespondență directă,
distribuirea materialelor publicitare, distribuirea
de eșantioane, reproducerea documentelor.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, furnizarea servicilor
de amuzament, distracții, organizarea și

susținerea seminariilor (instruire), servicii de
club (amuzament sau educație), antrenament
(instruire), organizarea de competiții (educație
sau amuzament), organizarea competitiilor
sportive, susținerea antrenamentelor de
fitness, organizarea și susținerea congreselor,
servicii de amuzament, amuzament, informații
despre posibilități de amuzament, organizarea
expozițiilor pentru scopuri culturale sau
educaționale, antrenament gimnastic, servicii
ale cluburilor de sănătate (sănătate și fitness),
informații despre educație, informații despre
distracții, informații despre posibilități de
recreere, prezentarea reprezentațiilor în direct,
modelare pentru artiști, organizarea balurilor,
organizarea competițiilor (educaționale sau de
amuzament), organizarea expozițiilor în scop
cultural sau educațional, planificarea petrecerilor
(distracții), prezentarea de reprezentații, servicii
ale instructorilor personali (antrenament de
fitness), educație fizică, antrenament practic
(demonstrații), furnizarea facilităților sportive,
publicarea textelor, altele decât textele
publicitare, furnizarea articolelor de recreere,
închirierea echipamentelor sportive, cu exceptia
vehiculelor, închirierea terenurilor de sport,
servicii de tabere sportive, cronometrarea
evenimentelor sportive, publicare de cărți, ziare,
reviste, manuale, instrucțiuni, pliante, afișe,
servicii de publicare de texte, altele decât
textele publicitare, producția de programe de
radio și televiziune, producerea spectacolelor,
organizarea de festivaluri în scopuri culturale,
educaționale sau de divertisment, coordonarea
antrenamentelor de fitness, organizare de
concursuri de lupte (divertisment), furnizare
de știri și informații privind luptele corp la
corp, printr-o rețea globală de calculatoare,
arbitraj sportiv, antrenament sportiv, activități
sportive, educație sportivă, pregătire sportivă,
organizarea turneelor sportive, pregătirea
jucătorilor sportivi, organizare de competiții
sportive și evenimente sportive, exploatare de
locații sportive, furnizare de informații despre
activități sportive.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 06993
01/10/2019
MARCHESA INVEST SA, STR. AV
PETRE CRETU NR. 34, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

───────

(740)

(540)
(511)

(740)

ChiarEu.ro

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

(210)
(151)
(732)

(210)
(151)
(732)

M 2019 06994
01/10/2019
IUKSEL MAMBET, STR. CAIUTI
NR. 16, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU NR.
2, SC.B, AP.2, JUDEŢUL BACĂU,
BACĂU, 600204

ȘUBEREK

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
───────

(540)
(511)

M 2019 06995
01/10/2019
IUKSEL MAMBET, STR. CAIUTI
NR. 16, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

QATLAMA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, publicitate în
aer liber, servicii de externalizare (asistență
de afaceri), producția de clipuri publicitare,
prezentarea, difuzarea și distribuirea de
materiale publicitare, prospecte, imprimate,
eșantioane, de orice tip și pe orice cale
prin corespondență, pe cale radiofonică, prin
televiziune, prin internet, de teleshopping, online într-o rețea computerizată sau prin alte
mijloace de comunicații, promovarea bunurilor
altora, administrarea comercială a licențelor
serviciilor și produselor pentru terți, punerea
împreună, spre beneficiul altora a unei varietăți
de produse și servicii (exceptând transportul),
permițând în mod convenabil consumatorilor să
vadă și să cumpere, în
magazine, lanț de magazine, la standuri, ori
pe bază de comandă prin poștă, internet
sau prin alte mijloace de comunicații, servicii
de intermediere comercială între clienți și
prestatori de servicii și producătorii de
bunuri, prin cataloage de vânzare prin
corespondență sau prin mijloace electronice,
respectiv prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de teleshopping, asistență
în conducerea și managementul afacerilor,
organizare de evenimente, expoziții, târguri
și spectacole, promoționale și publicitare,
coordonare, pregătire și organizare de expoziții
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și târguri, cu scop promoțional și comercial,
managementul afacerilor sportivilor, informații
și consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori), demonstrații cu
produse, publicitate prin corespondență directă,
distribuirea materialelor publicitare, distribuirea
de eșantioane, reproducerea documentelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 06996
01/10/2019
IUKSEL MAMBET, STR. CAIUTI
NR. 16, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

KURULTAI

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, publicitate în
aer liber, servicii de externalizare (asistență
de afaceri), producția de clipuri publicitare,
prezentarea, difuzarea și distribuirea de
materiale publicitare, prospecte, imprimate,
eșantioane, de orice tip și pe orice cale
prin corespondență, pe cale radiofonică, prin
televiziune, prin internet, de teleshopping, online într-o rețea computerizată sau prin alte
mijloace de comunicații, promovarea bunurilor
altora, administrarea comercială a licențelor
serviciilor și produselor pentru terți, punerea
împreună, spre beneficiul altora a unei varietăți
de produse și servicii (exceptând transportul),
permițând în mod convenabil consumatorilor
să vadă și să cumpere, în magazine, lanț
de magazine, la standuri, ori pe bază de
comandă prin poștă, internet sau prin alte
mijloace de comunicații, servicii de intermediere
comercială între clienți și prestatori de servicii
și producătorii de bunuri, prin cataloage de
vânzare prin corespondență sau prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul siteurilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
asistență în conducerea și managementul
afacerilor, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole, promoționale și publicitare,

coordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri, cu scop promoțional și comercial,
managementul afacerilor sportivilor, informații
și consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori), demonstratii cu
produse, publicitate prin corespondență directă,
distribuirea materialelor publicitare, distribuirea
de eșantioane, reproducerea documentelor.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, furnizarea servicilor
de amuzament, distracții, organizarea și
susținerea seminariilor (instruire), servicii de
club (amuzament sau educație), antrenament
(instruire), organizarea de competiții (educație
sau amuzament), organizarea competitiilor
sportive, susținerea antrenamentelor de
fitness, organizarea și susținerea congreselor,
servicii de amuzament, amuzament, informații
despre posibilități de amuzament, organizarea
expozițiilor pentru scopuri culturale sau
educaționale, antrenament gimnastic, servicii
ale cluburilor de sănătate (sănătate și
fitness), informații despre educație, informații
despre distracții (divertisment), informații
despre posibilități de recreere, prezentarea
reprezentațiilor în direct, modelare pentru artiști,
organizarea balurilor, organizarea competițiilor
(educaționale sau de amuzament), organizarea
expozițiilor în scop cultural sau educațional,
planificarea petrecerilor (distracții), prezentarea
de reprezentații, servicii ale instructorilor
personali (antrenament de fitness), educație
fizică, antrenament practic (demonstrații),
furnizarea facilităților sportive, publicarea
textelor, altele decât textele publicitare,
furnizarea articolelor de recreere, închirierea
echipamentelor sportive, cu exceptia vehiculelor,
închirierea terenurilor de sport, servicii de tabere
sportive, cronometrarea evenimentelor sportive,
publicare de cărți, ziare, reviste, manuale,
instrucțiuni, pliante, afișe, servicii de publicare
de texte, altele decât textele publicitare,
producția de programe de radio și televiziune,
producerea spectacolelor, organizarea de
festivaluri în scopuri culturale, educaționale sau
de divertisment, coordonarea antrenamentelor
de fitness, organizare de concursuri de lupte,
furnizare de știri și informații privind luptele corp
la corp, printr-o rețea globală de calculatoare,
arbitraj sportiv, antrenament sportiv, activități
sportive, educație sportivă, pregătire sportivă,
organizarea turneelor sportive, pregătirea
jucătorilor sportivi, organizare de competiții
sportive și evenimente sportive, exploatare de
locații sportive, furnizare de informații despre
activități sportive.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 06997
01/10/2019
IUKSEL MAMBET, STR. CAIUTI
NR. 16, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

TOPLANTÎ

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, publicitate în
aer liber, servicii de externalizare (asistență
de afaceri), producția de clipuri publicitare,
prezentarea, difuzarea și distribuirea de
materiale publicitare, prospecte, imprimate,
eșantioane, de orice tip și pe orice cale
prin corespondență, pe cale radiofonică, prin
televiziune, prin internet, de teleshopping, online într-o rețea computerizată sau prin alte
mijloace de comunicații, promovarea bunurilor
altora, administrarea comercială a licențelor
serviciilor și produselor pentru terți, punerea
împreună, spre beneficiul altora a unei varietăți
de produse și servicii (exceptând transportul),
permițând în mod convenabil consumatorilor să
vadă și să cumpere, în
magazine, lanț de magazine, la standuri, ori
pe bază de comandă prin poștă, internet
sau prin alte mijloace de comunicații, servicii
de intermediere comercială între clienți și
prestatori de servicii și producătorii de
bunuri, prin cataloage de vânzare prin
corespondență sau prin mijloace electronice,
respectiv prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de teleshopping, asistență
în conducerea și managementul afacerilor,
organizare de evenimente, expoziții, târguri
și spectacole, promoționale și publicitare,
coordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri, cu scop promoțional și comercial,
managementul afacerilor sportivilor, informații
și consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori), demonstrații cu
produse, publicitate prin corespondență directă,
distribuirea materialelor publicitare, distribuirea
de eșantioane, reproducerea documentelor.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, furnizarea servicilor

de amuzament, distracții, organizarea și
susținerea seminariilor (instruire), servicii de
club (amuzament sau educație), antrenament
(instruire), organizarea de competiții (educație
sau amuzament), organizarea competitiilor
sportive, susținerea antrenamentelor de
fitness, organizarea și susținerea congreselor,
servicii de amuzament, amuzament, informații
despre posibilități de amuzament, organizarea
expozițiilor pentru scopuri culturale sau
educaționale, antrenament gimnastic, servicii
ale cluburilor de sănătate (sănătate și
fitness), informații despre educație, informații
despre distracții (divertisment), informații
despre posibilități de recreere, prezentarea
reprezentațiilor în direct, modelare pentru artiști,
organizarea balurilor, organizarea competițiilor
(educaționale sau de amuzament), organizarea
expozițiilor în scop cultural sau educațional,
planificarea petrecerilor (distracții), prezentarea
de reprezentații, servicii ale instructorilor
personali (antrenament de fitness), educație
fizică, antrenament practic (demonstrații),
furnizarea facilităților sportive, publicarea
textelor, altele decât textele publicitare,
furnizarea articolelor de recreere, închirierea
echipamentelor sportive, cu exceptia vehiculelor,
închirierea terenurilor de sport, servicii de tabere
sportive, cronometrarea evenimentelor sportive,
publicare de cărți, ziare, reviste, manuale,
instrucțiuni, pliante, afișe, servicii de publicare
de texte, altele decât textele publicitare,
producția de programe de radio și televiziune,
producerea spectacolelor, organizarea de
festivaluri în scopuri culturale, educaționale sau
de divertisment, coordonarea antrenamentelor
de fitness, organizare de concursuri de lupte,
furnizare de știri și informații privind luptele corp
la corp, printr-o rețea globală de calculatoare,
arbitraj sportiv, antrenament sportiv, activități
sportive, educație sportivă, pregătire sportivă,
organizarea turneelor sportive, pregătirea
jucătorilor sportivi, organizare de competiții
sportive și evenimente sportive, exploatare de
locații
sportive, furnizare de informații despre activități
sportive.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 06999
01/10/2019
AUDIO VIDEO SHOP, CALEA 13
SEPTEMBRIE, NR. 106, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

AVSHOP

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice,
audiovizuale, optice, de cântărire, de măsurare,
de semnalizare, de detectare, de testare, de
verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric,
aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea,
reproducerea sau procesarea sunetului,
imaginilor sau datelor, suporturi media
înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut,
mecanisme pentru aparate cu preplată,
calculatoare și dispozitive periferice de
calculator.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07000
01/10/2019
IMPANSAN S.R.L., BDUL.
ALEXANDRU IOAN CUZA, NR.
120, JUDETUL BRĂILA, BRĂILA,
BRĂILA, ROMANIA
CAVESCU SI ASOCIATII SRL
, STR. GRIVIŢA, NR. 37E,
JUD. ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

ORTOSAN

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 02.09.22; 26.11.07
(591) Culori revendicate:rosu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Aparate ortopedice, articole ortopedice,
atele ortopedice, centuri lombare, centuri pentru
hernii
abdominale, centuri pentru uz ortopedic, corsete
de uz medical, corsete pentru uz terapeutic,
costume
exoscheletice robotizate, de uz medical, cârje,
cărucioare cu rotile adaptate pentru utilizare ca
dispozitive
ajutătoare pentru deplasare, dispozitive cu
roți ajutătoare pentru mobilitate, dispozitive de
asistență
adaptate pentru persoane cu handicap,
dispozitive destinate facilitării mersului, de uz
medical, dispozitive
medicale pentru susținerea corpului, dispozitive
ortopedice de fixare, dispozitive ortopedice din
silicon,
hamuri ortopedice, manșoane de compresie
pentru membrele corpului, materiale de
contenție de uz
medical, orteze, orteze de cot de uz medical,
orteze de genunchi de uz medical, orteze de
gleznă de uz
medical, orteze medicale, orteze pentru picior,
orteze pentru susținerea în poziția corectă a unei
părți
mobile a corpului, perne de uz ortopedic,
perne ortopedice, perne ortopedice pentru
picioare, perne de șezut pentru scaune cu rotile
(de uz medical), pernițe metatarsiene pentru
ameliorarea durerilor, plăci pentru
coloana vertebrală (instrumente medicale),
protecții de genunchi sub formă de suporturi
(altele decât
articole sportive), proteze pentru picior (atele),
scaune pentru coloana vertebrală (aparate
medicale),
suporturi arcuite (ortopedice), suporturi lombare
de uz medical, suporturi ortopedice.
35. Servicii de comercializare în legătură cu
aparate ortopedice, articole ortopedice, atele
ortopedice, centuri
lombare, centuri pentru hernii abdominale,
centuri pentru uz ortopedic, corsete de uz
medical, corsete pentru
uz terapeutic, costume exoscheletice robotizate,
de uz medical, cârje, cărucioare cu rotile
adaptate pentru
utilizare ca dispozitive ajutătoare pentru
deplasare, dispozitive cu roți ajutătoare pentru
mobilitate,
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dispozitive de asistență adaptate pentru
persoane cu handicap, dispozitive destinate
facilitării mersului, de uz
medical, dispozitive medicale pentru susținerea
corpului, dispozitive ortopedice de fixare,
dispozitive
ortopedice din silicon, hamuri ortopedice,
manșoane de compresie pentru membrele
corpului, materiale de
contenție de uz medical, orteze, orteze de cot de
uz medical, orteze de genunchi de uz medical,
orteze de gleznă de uz medical, orteze medicale,
orteze pentru picior, orteze pentru susținerea în
poziția corectă a unei părți mobile a corpului,
perne de uz ortopedic, perne ortopedice, perne
ortopedice pentru picioare, perne de șezut
pentru scaune cu rotile (de uz medical), pernițe
metatarsiene pentru ameliorarea durerilor, plăci
pentru
coloana vertebrală (instrumente medicale),
protecții de genunchi sub formă de suporturi
(altele decât articole
sportive), proteze pentru picior (atele), scaune
pentru coloana vertebrală (aparate medicale),
suporturi arcuite
(ortopedice), suporturi lombare de uz medical,
suporturi ortopedice.
───────
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PROVENITE DIN CONVERSIA CERERILOR DE MARCA
COMUNITARA PUBLICATE IN VEDEREA DESCHIDERII
PERIOADEI DE OPOZITII/OBSERVATII
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 04878
02/10/2007
Swemac Innovation AB,
COBOLGATAN 1
, LINKÖPING, SE-583 35 , SUEDIA
SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

SWEMAC

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Instrumente şi aparate chirurgicale şi
medicale.
42. Servicii de cercetare şi dezvoltare referitoare
la echipamente, aparate şi instrumente
chirurgicale şi medicale.
───────

Erată

Referitor la depozitul M2019/06767, publicat în data de
27.09.2019, dintr-o eroare materială denumirea mărcii a fost
publicată incomplet, corect fiind b1 Diaspora românească.

