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Cereri Mărci publicate în 09/12/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 08573 02/12/2019 DĂNUŢ ION CIOCÎRLAN FULL KEBAB CUSTOM FOOD

2 M 2019 08576 02/12/2019 ADORE CAKES SRL DULCE CU SUFLET Adore
CAKES MANUFACTURA
PRAJITURI

3 M 2019 08577 02/12/2019 ANCA-IOANA MARC Parenting is Fun

4 M 2019 08578 02/12/2019 NIKOLAOS SANIDAS Cador home

5 M 2019 08580 02/12/2019 SC PRODLACTA SA Prodlacta BRAŞOV Lapte prins
cu maia

6 M 2019 08581 02/12/2019 AUTO CLEANERS SRL WASH ITALIA

7 M 2019 08582 02/12/2019 DIANA-ALINA BERCARU

8 M 2019 08583 02/12/2019 DIANA-ALINA BERCARU DECIZII INSPIRAŢIONALE

9 M 2019 08584 02/12/2019 DIANA-ALINA BERCARU ŞCOALA INIŢIATICĂ DE
ŞTIINŢE EZOTERICE

10 M 2019 08585 02/12/2019 DIANA-ALINA BERCARU THANERO ROWENA DAS
THILEEA KALES DAS

11 M 2019 08586 02/12/2019 DIANA-ALINA BERCARU ŞCOALA INIŢIATICĂ
DE EDUCAŢIE ŞI
ORIENTARE VOCAŢIONALĂ
MOTIVAŢIONALĂ PRIN
METODE WALDORF ŞI
ASTROLOGIE SPIRITUALĂ

12 M 2019 08587 02/12/2019 SLOT CLUB MAXIMUS SRL WIN BOSS

13 M 2019 08588 02/12/2019 MINIMAL A.P. SRL minimal

14 M 2019 08589 02/12/2019 HOLA MEDIA FILM
PRODUCTION SRL

numa FILM

15 M 2019 08590 02/12/2019 PUBLIVOL CREATIV SA METROPOLA

16 M 2019 08591 02/12/2019 ILPAN JR SRL Laboratorul de şosete

17 M 2019 08592 02/12/2019 NATURALIS SRL naturalis inteligenţa naturii
Bronholin 7 plante + miere

18 M 2019 08593 02/12/2019 TITUS TULEA VITAREFILL

19 M 2019 08594 02/12/2019 PYGMALION AGENCY S.R.L. Grădinița Pygmalion

20 M 2019 08595 02/12/2019 EDITURA PARALELA 45 SA PARALELA 45 mate 2000 +

21 M 2019 08596 02/12/2019 PANORAMA PROPERTY
INVESTMENTS S.R.L.

RESTAURANT JUNIOR
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2019 08597 02/12/2019 S.C. COSM FAM

CARMANGERIE S.R.L.
MOLDOVAN, CARMANGERIA
SÂNNICOARA, meșteșugul
merge mai departe, BUN DIN
TRANSILVANIA

23 M 2019 08598 02/12/2019 OPREA DUMITRU CARLAS BURGER

24 M 2019 08599 02/12/2019 SC MOBILE DISTRIBUTION
SRL

Click by un-doi

25 M 2019 08601 02/12/2019 SC KLG TOOLS SRL KLG TOOLS plăcerea de a lucra

26 M 2019 08604 02/12/2019 PROD NM SRL Teracota Mediaş 1906

27 M 2019 08605 02/12/2019 SC CERTINSPECT REGISTER
SRL

CERTINSPECT Register

28 M 2019 08606 02/12/2019 SC MUZEON SRL MUZEON

29 M 2019 08607 02/12/2019 ASOCIAŢIA ÎNGERI PENTRU
SUFLETE

ÎNGERI PENTRU SUFLETE
ALEXANDRA TIMAR

30 M 2019 08608 02/12/2019 ASOCIAŢIA ÎNGERI PENTRU
SUFLETE

Îngeri pentru suflete Alexandra
Timar

31 M 2019 08609 02/12/2019 S.C.REGGIA CAPITAL & REAL
ESTATE S.R.L.

EXCELLENCY WITH A VIEW
LUXURY COMMUNITY LOFT
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(210) M 2019 08573
(151) 02/12/2019
(732) DĂNUŢ ION CIOCÎRLAN, STR.

DUZILOR NR. 28, COM. DASCALU,
JUD. ILFOV, SAT DASCALU,
ILFOV, ROMANIA

(740) SC APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

FULL KEBAB CUSTOM FOOD

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 26.01.11; 26.01.11;
26.04.09

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, alb

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 08576
(151) 02/12/2019
(732) ADORE CAKES SRL, ALEEA

PARVA NR. 2, BL. A20, SC. 1, AP.
9, SECTOR 6
, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DULCE CU SUFLET
Adore CAKES

MANUFACTURA PRAJITURI

(531) Clasificare Viena: 27.05.25; 27.01.06;
29.01.13

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, produse de patiserie şi
produse de cofetărie,
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor.

───────

(210) M 2019 08577
(151) 02/12/2019
(732) ANCA-IOANA MARC, STR.

SIMION POPA NR. 34, BL. 228,
SC. C, AP. 6, JUD. ARAD, ARAD,
310290, ARAD, ROMANIA

(540)
Parenting is Fun

(511) 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, materiale de desen și materiale pentru
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artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, caractere și
clișee tipografice.
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.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
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.

───────

(210) M 2019 08578
(151) 02/12/2019
(732) NIKOLAOS SANIDAS, *, MYTILINI,

GRECIA
(540)

Cador home

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25
(591) Culori revendicate:alb, albastru,

portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2019 08580
(151) 02/12/2019
(732) SC PRODLACTA SA , STR.

ECATERINA TEODOROIU NR. 5,
JUD BRAŞOV, BRAŞOV, 500450,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Prodlacta BRAŞOV
Lapte prins cu maia

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
11.03.03; 06.01.02

(591) Culori revendicate:alb, albastru, galben,
verde, albastru deschis

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

29. Lapte şi produse lactate.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2019 08581
(151) 02/12/2019
(732) AUTO CLEANERS SRL, STR.

CETULUI NR. 62, JUDETUL
ARGES, COMUNA BRADU,
ARGEȘ, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

WASH ITALIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.04;
26.04.02; 18.01.09

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

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse
de parfumerie, uleiuri esenţiale, preparate pentru
albit și alte substanțe pentru spălat, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
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.
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.
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.
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 de
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a
programelor de calculator.

───────
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(210) M 2019 08582
(151) 02/12/2019
(732) DIANA-ALINA BERCARU, INTR.

ZAPADA MIEILOR NR. 17, ET.
MANSARDA, AP. 7, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 26.01.01;
11.03.25

(591) Culori revendicate:alb, galben, verde,
mov, portocaliu

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

41. Educaţie, furnizare de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42.  Servicii ştiinţifice, de cercetare şi proiectare
în legătură cu acestea, servicii de cercetare,
proiectare şi dezvoltare de componente
hardware şi softwere ale calculatorului.
45.  Servicii de astrologie şi spirituale,
consultanţă astrologică, servicii astrologice şi
spirituale, predicţii astrologice.

───────

(210) M 2019 08583
(151) 02/12/2019
(732) DIANA-ALINA BERCARU, INTR.

ZAPADA MIEILOR NR. 17, ET.
MANSARDA, AP. 7, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
DECIZII INSPIRAŢIONALE

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

41. Educaţie, furnizare de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice, de cercetare şi proiectare
în legătură cu acestea, servicii de cercetare,
proiectare şi dezvoltare de componente
hardware şi softwere ale calculatorului.
45. Servicii de astrologie şi spirituale,
consultanţă astrologică, servicii astrologice şi
spirituale, predicţii astrologice.

───────

(210) M 2019 08584
(151) 02/12/2019
(732) DIANA-ALINA BERCARU, INTR.

ZAPADA MIEILOR NR. 17, ET.
MANSARDA, AP. 7, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ŞCOALA INIŢIATICĂ DE

ŞTIINŢE EZOTERICE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41.  Educaţie, furnizare de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42.  Servicii ştiinţifice, de cercetare şi proiectare
în legătură cu acestea, servicii de cercetare,
proiectare şi dezvoltare de componente
hardware şi softwere ale calculatorului.
45.  Servicii de astrologie şi spirituale,
consultanţă astrologică, servicii astrologice şi
spirituale, predicţii astrologice.

───────

(210) M 2019 08585
(151) 02/12/2019
(732) DIANA-ALINA BERCARU,

INTR. ZAPADA MIEILOR NR. 17,
MANSARDA, AP. 7, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
THANERO ROWENA DAS

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice, de cercetare şi proiectare
în legătură cu acestea, servicii de cercetarea,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
45. Servicii de astrologie şi spirituale,
consultanţă astrologică, servicii astrologice şi
spirituale, predicţii astrologice.

───────

(210) M 2019 08586
(151) 02/12/2019
(732) DIANA-ALINA BERCARU,

INTR. ZAPADA MIEILOR NR. 17,
MANSARDA, AP. 7, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ŞCOALA INIŢIATICĂ

DE EDUCAŢIE ŞI
ORIENTARE VOCAŢIONALĂ

MOTIVAŢIONALĂ PRIN
METODE WALDORF ŞI

ASTROLOGIE SPIRITUALĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice, de cercetare şi proiectare
în legătură cu acestea, servicii de cercetarea,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
45.  Servicii de astrologie şi spirituale,
consultanţă astrologică, servicii astrologice şi
spirituale, predicţii astrologice.

───────

(210) M 2019 08587
(151) 02/12/2019
(732) SLOT CLUB MAXIMUS SRL, STR.

GEORGE ENESCU NR. 36-42,
PARTER ŞI ETAJ 1, SP. COM.
NR. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

WIN BOSS

(531) Clasificare Viena: 26.04.03; 27.05.02;
29.01.13

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

clase:
41. Servicii de jocuri de noroc.

───────

(210) M 2019 08588
(151) 02/12/2019
(732) MINIMAL A.P. SRL, STR.

STARUINTEI NR. 1, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL ,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ET. 1, BIROU 1.02, SECTOR 5
, BUCUREŞTI, 050726 ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

minimal

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

clase:
30. Zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi comestibile, produse apicole, gheață,
înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, produse de brutărie, ciocolată,
patiserie, produse de cofetărie cu gheață,
produse de cofetărie
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din ciocolată, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, decorațiuni din ciocolată
pentru articole de
cofetărie, drajeuri de fructe (produse de
cofetărie), deserturi preparate (produse de
cofetărie), fondante
(cofetărie), produse de cofetărie cu înghețată,
produse de cofetărie cu umpluturi lichide de
fructe, produse
de cofetărie înghețate, produse de cofetărie și
înghețate.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu zahăr, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu
îndulcitori naturali, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu glazuri dulci și
umpluturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
șerbeturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în
legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu patiserie, servicii de
vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie
cu gheață, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu
produse de cofetărie din ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ciocolată
pentru produse
de cofetărie și pâine, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu decorațiuni din
ciocolată pentru
articole de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu drajeuri de fructe
(produse de
cofetărie), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu deserturi preparate (produse de
cofetărie), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fondante
(cofetărie), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu
produse de cofetărie cu înghețată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
cofetărie cu
umpluturi lichide de fructe, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie
înghețate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie și înghețate, servicii de
vânzare cu
amănuntul online în legătură cu zahăr, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
îndulcitori

naturali, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu glazuri dulci și umpluturi, servicii
de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
înghețată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură
cu șerbeturi, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse de brutărie, servicii
de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură
cu patiserie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse de cofetărie cu
gheață,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu produse de cofetărie din ciocolată,
servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ciocolată pentru produse de cofetărie și pâine,
servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
decorațiuni din ciocolată pentru articole de
cofetărie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
drajeuri de fructe (produse de cofetărie), servicii
de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu deserturi
preparate (produse de cofetărie), servicii de
vânzare cu
amănuntul online în legătură cu fondante
(cofetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu
produse de cofetărie cu înghețată, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse de
cofetărie cu umpluturi lichide de fructe, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse de
cofetărie înghețate, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu produse de
cofetărie și înghețate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie.

───────
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(210) M 2019 08589
(151) 02/12/2019
(732) HOLA MEDIA FILM PRODUCTION

SRL, STR. MUZEUL APEI NR. 17I,
AP. 2, JUDEŢUL CLUJ, FLOREŞTI,
420780, CLUJ, ROMANIA

(540)

numa FILM

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

clase:
35. Producție de reclame cinematografice,
intermediere publicitară în cinematografe,
producție de reclame
radio, pregătire și prezentare de reclame
audiovizuale în scopuri publicitare.
41. Servicii de studiouri cinematografice,
producția filmelor cinematografice, servicii de
divertisment cinematografic,
producție de filme cinematografice, producția
de filme cinematografice, montaj de filme
cinematografice,
închiriere de studiouri cinematografice, adaptări
și montaje cinematografice, producție de
documentare
cinematografice, închiriere de aparate
cinematografice, închirierea de filme
cinematografice, producție de
filme de cinematograf, furnizare de instalații
de cinematograf, furnizare de instalații de
cinematografe,
producție de filme pentru cinematografe,
servicii ale cinematografelor (spectacole),
cinematografie, consultanță privind
producțiile cinematografice și muzicale,
producție de melodii pentru filmele
cinematografice, pregătirea de
programe documentare pentru cinema,
producție de clipuri cinematografice animate,
producție de clipuri
grafice cinematografice, producție de filme
cinematografice preînregistrate, furnizare de
echipamente pentru
producția cinematografică, producție de filme
cinematografice de animație, servicii de formare
pentru
tehnicieni în cinematografie, servicii de studio
pentru înregistrarea filmelor cinematografice,
proiectare de

filme cinematografice în scopuri tehnice,
producție de filme de televiziune și
cinematografice, servicii de
divertisment de tipul reprezentațiilor
cinematografice, închiriere de decoruri pentru
televiziune și filme
cinematografice, servicii în producția de
filme cinematografice și telefilme, servicii de
divertisment sub formă
de filme cinematografice, fotografie, producție
audio și video și fotografie, producție audio,
video și
multimedia și fotografie.

───────

(210) M 2019 08590
(151) 02/12/2019
(732) PUBLIVOL CREATIV SA, STR.

MIHAI VITEAZU NR. 34, CAM. 1,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, 077191,
ILFOV, ROMANIA

(540)

METROPOLA

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.03;
27.05.24

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

clase:
38. Telecomunicaţii.

───────
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(210) M 2019 08591
(151) 02/12/2019
(732) ILPAN JR SRL, CALEA

SEVERINULUI NR. 24, BL.
403A, SC. 1, AP. 3, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, 200222, DOLJ,
ROMANIA

(540)

Laboratorul de şosete

(531) Clasificare Viena: 26.04.09; 27.05.08;
27.05.10

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servec la acoperirea capului.

───────

(210) M 2019 08592
(151) 02/12/2019
(732) NATURALIS SRL, ŞOS. CHITILEI

NR. 60, CORP 1-C30, ET. 1, BIROU
6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

naturalis inteligenţa naturii
Bronholin 7 plante + miere

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 05.03.13;
25.01.05; 27.05.10; 27.05.01; 27.05.07;
27.05.11

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, galben, portocaliu

(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 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.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.

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

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────
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(210) M 2019 08593
(151) 02/12/2019
(732) TITUS TULEA, STR. ION

BREZOIANU, NR. 26-32, SC. A, ET.
4, AP. 41, SECTOR 1
SECTOR 1,, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL ,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ET. 1, BIROU 1.02, SECTOR 5
, BUCUREŞTI, 050726 ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
VITAREFILL

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cosmetice și
preparate cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vitamine și preparate
cu vitamine, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare medicinale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare
antioxidante, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suplimente alimentare lichide,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suplimente alimentare si preparate dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suplimente alimentare cu efect cosmetic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suplimente alimentare pe bază de minerale,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cosmetice și
preparate cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu vitamine și
preparate cu vitamine, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suplimente alimentare
medicinale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suplimente alimentare
antioxidante, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suplimente alimentare
lichide, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu suplimente alimentare si preparate

dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu suplimente alimentare cu efect
cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suplimente alimentare pe
bază de minerale.

───────

(210) M 2019 08594
(151) 02/12/2019
(732) PYGMALION AGENCY S.R.L.,

COMUNA GHIRODA, STR.
BRATES NR. 6A, JUD. TIMIȘ, SAT
GHIRODA, ROMANIA

(540)

Grădinița Pygmalion

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.06;
29.01.14; 21.01.25

(591) Culori revendicate:portocaliu, roșu, gri,
alb

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

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

───────

(210) M 2019 08595
(151) 02/12/2019
(732) EDITURA PARALELA 45 SA,

B-DUL REPUBLICII NR. 148,
CLADIREA C1, ET. 4, JUD. ARGEŞ,
PITEŞTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

PARALELA 45 mate 2000 +

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

clase:
16. Cărți, publicații, materiale de instruire sau
învățământ (tipărituri).
35. Servicii de redactare și editare de publicații.
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39. Distribuire cărți și publicații (transport).
41. Organizare de concursuri școlare, publicare
on-line de cărți și publicații, servicii de redactare
și editare cărți.

───────

(210) M 2019 08596
(151) 02/12/2019
(732) PANORAMA PROPERTY

INVESTMENTS S.R.L., CALEA
CLUJULUI NR. 197, BIROU NR.
2, ET. 1, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)
RESTAURANT JUNIOR

(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) M 2019 08597
(151) 02/12/2019
(732) S.C. COSM FAM CARMANGERIE

S.R.L., STR. 1 MAI NR. 40, JUD.
CLUJ, SANNICOARA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

MOLDOVAN, CARMANGERIA
SÂNNICOARA, meșteșugul

merge mai departe, BUN
DIN TRANSILVANIA

(531) Clasificare Viena: 05.01.16; 05.01.20;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerț
online și offline cu produse diverse.

───────
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(210) M 2019 08598
(151) 02/12/2019
(732) OPREA DUMITRU, STR.

INDEPENDENȚEI NR. 14/2, AP. 61,
CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

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

(540)
CARLAS BURGER

(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, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte, şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, coducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerț
online și offline cu produse diverse.

───────

(210) M 2019 08599
(151) 02/12/2019
(732) SC MOBILE DISTRIBUTION SRL,

BD. MUNCII NR. 18, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, ROMANIA

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

(540)

Click by un-doi

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.06; 29.01.15; 26.01.03;
26.11.02; 26.11.12; 27.05.24

(591) Culori revendicate:alb, roșu, verde,
turcoaz, galben, gri

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

9. 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.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
38. Telecomunicații.
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) M 2019 08601
(151) 02/12/2019
(732) SC KLG TOOLS SRL, STR.

CĂLĂTORILOR NR. 9, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

KLG TOOLS
plăcerea de a lucra

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.12; 24.09.09

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

7. Maşini, maşini unelte, maşini (distribuitoare)
automate, motoare (cu excepţia motoarelor
pentru vehiculele terestre), cuplaje şi organe de
transmisie (cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre).
8. Scule şi intrumente de mână acţionate
manual.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, servicii de agenţii de
import-export, regruparea în avantajul terţilor
a produselor menţionate în clasele 7 şi
8 (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, intermedieri diverse pe bază de comision
(servicii comerciale), lucrări de birou, servicii de
relaţii publice.

───────

(210) M 2019 08604
(151) 02/12/2019
(732) PROD NM SRL, STR.

STADIONULUI NR. 55, JUD. SIBIU,
MEDIAŞ, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

Teracota Mediaş 1906

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.07.17; 05.05.20

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

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, teracotă, teracotă (material de
construcție).

───────

(210) M 2019 08605
(151) 02/12/2019
(732) SC CERTINSPECT REGISTER

SRL, STR. ZAMBILELOR NR. 96,
ET. 1, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
023784, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CERTINSPECT Register

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 26.04.08;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:bleumarin, albastru
închis, verde

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

35. Audit, audit computerizat, auditare afaceri,
consultanță în domeniul auditului.
41. Servicii educative pentru adulți în domeniul
auditului.
42. Certificare (controlul calității), servicii de
testare pentru certificarea calității sau a
standardelor.

───────

(210) M 2019 08606
(151) 02/12/2019
(732) SC MUZEON SRL, STR. VIRGIL

FULICEA NR. 3, SUBSOL, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

MUZEON

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.12
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(591) Culori revendicate:albastru
(HEX=#283891), auriu (HEX=#b59463)

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2019 08607
(151) 02/12/2019
(732) ASOCIAŢIA ÎNGERI PENTRU

SUFLETE, STR. GHEORGHE
POPA DE TEIUŞ NR. 5, JUDEŢ
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA

(540)
ÎNGERI PENTRU SUFLETE

ALEXANDRA TIMAR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Strângere de fonduri de binefacere.
39. Servicii de binefacere, și anume furnizarea
de transport pentru persoane în vârstă și
persoane cu handicap, servicii de binefacere, si
anume distribuire de haine, pături, cărți, produse
alimentare si nealimentare (transport).
43. Servicii de caritate, și anume cazarea
temporară, servicii de caritate, și anume
furnizarea de catering de alimente și băuturi.
45. Furnizare de haine persoanelor nevoiașe
(servicii sociale), furnizare de produse
alimentare și nealimentare persoanelor nevoiașe
(servicii sociale), furnizare de încălțăminte
persoanelor nevoiașe (servicii sociale).

───────

(210) M 2019 08608
(151) 02/12/2019
(732) ASOCIAŢIA ÎNGERI PENTRU

SUFLETE, STR. GHEORGHE
POPA DE TEIUŞ NR. 5, JUDEŢ
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA

(540)

Îngeri pentru suflete
Alexandra Timar

(531) Clasificare Viena: 03.07.17; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roz, roşu, albastru,
verde, galben, portocaliu, gri

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

36. Strângere de fonduri de binefacere.
39. Servicii de binefacere, și anume furnizarea
de transport pentru persoane în vârstă și
persoane cu handicap, servicii de binefacere, si
anume distribuire de haine, pături, cărți, produse
alimentare si nealimentare (transport).
43. Servicii de caritate, și anume cazarea
temporară, servicii de caritate, și anume
furnizarea de catering de alimente și băuturi.
45. Furnizare de haine persoanelor nevoiașe
(servicii sociale), furnizare de produse
alimentare și nealimentare persoanelor nevoiașe
(servicii sociale), furnizare de încălțăminte
persoanelor nevoiașe (servicii sociale).

───────
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(210) M 2019 08609
(151) 02/12/2019
(732) S.C.REGGIA CAPITAL & REAL

ESTATE S.R.L. , BVD ION
IONESCU DE LA BRAD NR.
5A, ET. 2, SALA 02, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. ARDELENI, NR.1, BL.39A,
SC.1, ET. 5, AP. 21, CAMERA
2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

EXCELLENCY WITH A VIEW
LUXURY COMMUNITY LOFT

(531) Clasificare Viena: 07.01.08; 07.01.24;
26.01.01; 26.01.16; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.05

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, servicii de planificare imobiliară
(organizare de afaceri financiare), administrarea
afacerilor financiare legate de proprietăți
imobiliare, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, evaluări de imobiliare, evaluări
de proprietăți imobiliare, servicii oferite de
agenții imobiliare, managementul proprietăților
imobiliare, servicii de management imobiliar
privind tranzacțiile cu proprietăți imobiliare,
evaluări privind designul de cladiri, împrumuturi
financiare pentru amenajarea casei.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, reparaţii
clădiri, servicii de instalaţii, supervizarea
construcţiilor pe şantier, supervizare (conducere)
de lucrări de construcţii, informaţii în
domeniul construcţiilor, furnizare de informaţii în
domeniul construcţiilor, servicii de informaţii şi

consultanţă cu privire la construcţii, informaţii
în domeniul reparaţiilor, amenajare teritorială
pentru construcţii, amenajare de terenuri
(construcţii), servicii de consiliere privind
amenajarea clădirilor.
42. Design arhitectural, design industrial,
design vizual, design grafic, design de
mobilier, proiectarea (designul) spaţiului interior,
proiectare (design) de clădiri, proiectare
(design) de birouri, evaluări tehnice privind
designul, servicii tehnologice privind designul,
planificare în domeniul designului, cercetare
în domeniul designului, consultanţă în materie
de design, furnizarea de informaţii cu privire
la design, amenajări interioare pentru clădiri,
consultanţă profesională privind amenajarea de
interior, servicii de consiliere privind planificarea
amplasării sau amenajării localului.

───────


