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Cereri Mărci publicate în 10/04/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 02532 03/04/2019 SC EFES BEER SRL CARIBOS

2 M 2019 02534 03/04/2019 BOGDAN-MARIUS ROTARU aTeLIeR IT

3 M 2019 02535 03/04/2019 BOGDAN-MARIUS ROTARU nowe

4 M 2019 02536 03/04/2019 UNITATEA ADMINISTRATIV
TERITORIALĂ JUDEȚUL
NEAMȚ

VIORICA AGARICI

5 M 2019 02537 03/04/2019 CRINUS GOLD SERVICE
IMPORT EXPORT SRL

Crinus Gold

6 M 2019 02538 03/04/2019 LOREDANA-DIANA NICULAE MERIGO G

7 M 2019 02539 03/04/2019 SC MENS MENTIS SRL M MENSMENTIS THE GYM
MAKERS

8 M 2019 02541 03/04/2019 PROTECTIE SI PAZA BISTRITA-
NASAUD SRL

PROTECȚIE ȘI PAZĂ
BISTRIȚA-NĂSĂUD

9 M 2019 02542 03/04/2019 TRANDAFIRUL SRL Florăriile Trandafirul Florile,
mesagerii sentimentelor
dumneavoastră

10 M 2019 02543 03/04/2019 GERULA INVEST SRL Parastasul Piraților Nepomeniți

11 M 2019 02544 03/04/2019 SC AGROPAN IMPEX SRL 3 Boabe SECRETUL
MORĂRIŢEI

12 M 2019 02545 03/04/2019 H2O CLEAN RO SRL H2O Clean

13 M 2019 02546 03/04/2019 ZHONGMIN WIN INDUSTRIAL
SRL

Chinese Express

14 M 2019 02547 03/04/2019 CENTRUL MEDICAL UNIREA
SRL

WIKIMEDICA BY REGINA
MARIA

15 M 2019 02548 03/04/2019 ASOCIAŢIA EUROPEANĂ A
IMPLEMENTĂRII ŞI APĂRĂRII
DREPTURILOR OMULUI-
THEMIS

THEMIS ASOCIAŢIA
EUROPEANĂ A
IMPLEMENTĂRII ŞI APĂRĂRII
DREPTURILOR OMULUI

16 M 2019 02549 03/04/2019 ROXANA NICOLETA TĂNASE MOUSSERIE LA VIE EN
MOUSSE

17 M 2019 02550 03/04/2019 A.G. RADIO HOLDING SRL asha RADIO

18 M 2019 02552 03/04/2019 A.G. RADIO HOLDING SRL MORNING GLORY CU
EXARHU!

19 M 2019 02553 03/04/2019 A.G. RADIO HOLDING SRL MORNING GLORY CU
EXARHU!
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
20 M 2019 02554 03/04/2019 ANDREI ZAMFIR

VLAD ALECSANDRU HÂNCU
GRĂTĂREALĂ

21 M 2019 02555 03/04/2019 ANDREI ZAMFIR
VLAD ALECSANDRU HÂNCU

JACQ POT

22 M 2019 02556 03/04/2019 RUXANDRA TEODORA
COTRUŢĂ

Sonore we

23 M 2019 02557 03/04/2019 DUMITRU BUCILĂ DIMITRIE

24 M 2019 02558 03/04/2019 NEVBOARD ACTIVITIES STAR
SRL

NEV BOARD BALANCE
BOARDS

25 M 2019 02559 03/04/2019 ADRIAN HĂDEAN MEATic by Adi Hădean

26 M 2019 02560 03/04/2019 INDRIVO CONSULTANCY
SERVICES SRL

INDRIVO TECHNOLOGY ALIVE

27 M 2019 02561 03/04/2019 CATALIN-GEORGE TURCULET GLOBAL MEDIA RECORDS

28 M 2019 02562 03/04/2019 LAURA OLTEANU TURCULET ACASA-I ROMANIA

29 M 2019 02563 03/04/2019 COBCO LOGISTIC SRL COBCO

30 M 2019 02564 03/04/2019 NORD VEST NETWORK SRL VTS Alternative Transport

31 M 2019 02565 03/04/2019 ROMEO OIŢĂ
PETRE-FLORIN APOSTOL
NICOLAE CRISTESCU

RETRO MUSIC FESTIVAL

32 M 2019 02566 03/04/2019 CLUB MILITARI RESIDENCE
SRL

LEBADA LUXURY RESORT &
SPA

33 M 2019 02567 03/04/2019 Dunhill Tobacco of London
Limited

MALTORADO

34 M 2019 02568 03/04/2019 Dunhill Tobacco of London
Limited

SIKANDAR

35 M 2019 02569 03/04/2019 HARRIS CORPORATION L3 HARRIS

36 M 2019 02570 03/04/2019 SC IDEEA HOTEL SRL Ideea Clean Zone

37 M 2019 02571 03/04/2019 SC IDEEA HOTEL SRL Ideea Hotel Zone

38 M 2019 02572 03/04/2019 SC IDEEA HOTEL SRL Wellness Ideea Zone

39 M 2019 02573 03/04/2019 ELENA A ROMÂNIEI Principesa Elena

40 M 2019 02574 03/04/2019 MARIA A ROMÂNIEI Principesa Maria

41 M 2019 02575 03/04/2019 AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE
MANAGEMENT AL CALITĂȚII
ÎN SĂNĂTATE

ANMCS

42 M 2019 02576 03/04/2019 AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE
MANAGEMENT AL CALITĂȚII
ÎN SĂNĂTATE

ACREDITAT ANMCS
SIGURANȚA PACIENTULUI ȘI
CALITATEA SERVICIILOR
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
43 M 2019 02577 03/04/2019 FDC NATURA GROUP SRL B. Well your natural way

44 M 2019 02578 03/04/2019 SIMONA NEGRILA AS IMOBILIARE Everything you
need

45 M 2019 02579 03/04/2019 CRISTIM 2 PRODCOM SRL Traditie si rafinament

46 M 2019 02580 03/04/2019 ALBERT BUICAN ECLIPSE

47 M 2019 02581 03/04/2019 SCP PELI FILIP SOCIETATE
CIVILA DE AVOCATI

Filip and Company

48 M 2019 02582 03/04/2019 JT INTERNATIONAL SA SOBRANIE COLLECTION

49 M 2019 02583 03/04/2019 Braun GmbH PROSKIN

50 M 2019 02584 03/04/2019 Braun GmbH PowerPerfection

51 M 2019 02585 03/04/2019 SERBIAN SECRET SRL BABA NOVAK



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
03/04/2019

(210) M 2019 02532
(151) 03/04/2019
(732) SC EFES BEER SRL, STR.

ALEXANDRU CEL BUN NR. 26,
AP. 3, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CARIBOS

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2019 02534
(151) 03/04/2019
(732) BOGDAN-MARIUS ROTARU,

DRM. TABEREI NR. 98, BL. C2,
SC. A, ET. 10, AP. 37, SECTOR
6, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

aTeLIeR IT

(531) Clasificare Viena: 26.11.14; 24.17.25;
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și de
cercetare și proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale și servicii de cercetare,
proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului.

───────

(210) M 2019 02535
(151) 03/04/2019
(732) BOGDAN-MARIUS ROTARU,

DRM. TABEREI NR. 98, BL. C2,
SC. A, ET. 10, AP. 37, SECTOR
6, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

nowe

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:negru
(HEX1A1A1A), galben (HEX F3B914)

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servcii de
instalaţii.

───────
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(210) M 2019 02536
(151) 03/04/2019
(732) UNITATEA ADMINISTRATIV

TERITORIALĂ JUDEȚUL NEAMȚ,
STR. ALEXANDRU CEL BUN NR.
27, JUDEȚUL NEAMȚ, PIATRA
NEAMȚ, NEAMȚ, ROMANIA

(540)

VIORICA AGARICI

(531) Clasificare Viena: 01.01.10; 24.13.17;
02.09.04; 02.09.06; 02.09.07; 02.09.12;
02.01.30; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17;
29.01.14

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

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

16. Hârtie și carton, tipărituri, fotografii, articole
de papetărie și de birou, cu excepția mobilei,
materiale didactice și educative, pungi (plicuri,
săculeți) din hârtie sau plastic, pentru ambalat,
albume, statui (ornamente din carton), figurine
din carton, panouri publicitare din hârtie sau
carton, almanahuri, invitații (papetărie), cărți
broșate, suporturi pentru cărți, semne de carte,
cărți, fanioane din hârtie, calendare, cataloage,
coperți (papetărie)/învelitori (papetărie), gravuri,
plicuri (papetărie), stegulețe din hârtie, fluturași
publicitari, mape pentru hârtii/dosare din
plastic pentru hârtii, felicitări (tipărite), servețele
din hârtie, etichete din hârtie sau carton,
reviste (publicații periodice), copii multiplicate
(papetărie), agende, tablouri (picturi), cu sau
fără ramă, broșuri, publicații periodice, ilustrații,
placarde din hârtie sau carton, portrete, timbre
poștale, cărți poștale, postere, orare tipărite,
materiale tipărite, publicații tipărite, tipărituri
(gravuri).

25. Articole de îmbrăcăminte, șepci, pălării,
bentițe, tricouri cu mânecă scurtă.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou,
publicitate prin poștă, producția de clipuri
publicitare, postarea de afișe publicitare,
proiectarea de materiale publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, organizarea de expoziții
în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, publicarea de
texte publicitare, publicitate radio, promovarea
vânzărilor pentru terți, publicitate prin televiziune.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
organizarea și susținerea colocviilor,
organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, informații
despre educație, producții de film, altele decât
filme publicitare, furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, organizarea de
expoziții în scopuri culturale sau educaționale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, organizarea și susținerea de
simpozioane, înregistrarea de casete video,
furnizarea serviciilor de muzeu (educație).

───────
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(210) M 2019 02537
(151) 03/04/2019
(732) CRINUS GOLD SERVICE IMPORT

EXPORT SRL, STR. CORIOLAN
BREDIEANU NR. 8, CAM. 402, ET.
4, JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

Crinus Gold

(531) Clasificare Viena: 25.12.01; 26.01.01;
25.05.25; 24.09.09; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.02

(591) Culori revendicate:auriu
(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.
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).

───────

(210) M 2019 02538
(151) 03/04/2019
(732) LOREDANA-DIANA NICULAE,

STR. VALEA GHINZII 21D,
JUDEȚUL BISTRIȚA, BISTRIȚA,
420020, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

MERIGO G

(531) Clasificare Viena: 26.04.01; 26.04.02;
26.03.05; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină 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, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2019 02539
(151) 03/04/2019
(732) SC MENS MENTIS SRL, STR.

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

(540)

M MENSMENTIS
THE GYM MAKERS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.21; 29.01.01

(591) Culori revendicate:roșu închis, roșu
deschis

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

9. Software de calculator pentru asistarea
proiectării echipamentelor sportive, simulatoare
electronice pentru antrenamente sportive
(aparate didactice pe bază de software și
hardware de calculator), greutăți.
19. Pardoseli nemetalice.
20. Suporturi pentru gantere, rafturi de
depozitare pentru haltere, rafturi de depozitare
pentru echipamente de fitness.
25. Echipament sportiv (instrumente și
încălțăminte).
27. Saltele de exerciții pentru săli de sport,
acoperiri de podele (rogojini) folosite pentru
activități sportive, pardoseli antiderapante
decorative, sub formă de bucăți, dale de
mochetă cauciucată.
28. Discuri pentru sport, echipamente sportive,
articole de sport, aparate pentru antrenament
sportiv, bănci de uz sportiv, articole și
echipament de sport, articole de gimnastică și
de sport, gantere (pentru ridicare de greutăți),
bare pentru gantere (pentru ridicare de greutăți),
haltere, haltere pentru ridicare de greutăți,
bare pentru haltere pentru ridicare de greutăți,
aparate de interior pentru fitness, aparate pentru

culturism, aparate pentru culturism (exerciții
fizice), bănci pentru ridicarea de greutăți,
greutăţi cu mânere pentru antrenament, greutăți
pentru picioare (articole de sport), greutăți
pentru picioare pentru uz sportiv, aparate care
încorporează greutăți destinate exercițiilor fizice,
dispozitive de prindere folosite la ridicarea
greutăților.
35. Servicii de vânzare cu ridicata referitoare
la articole sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente sportive, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole sportive, consultanță privind
operațiunile comerciale ale cluburilor de fitness.
37. Întreținere și reparații de echipament sportiv,
reparare și întreținere de articole de gimnastică
și sport, reparare și întreținere de echipamente
pentru sporturi și fitness.
41. Sport și fitness, furnizarea instalațiilor
sportive, organizare de evenimente sportive și
de competiții sportive, închiriere de instalații
sportive, furnizare de instalații sportive, furnizare
de săli de sport, servicii sportive și de fitness,
furnizare de instalații pentru săli de sport, cursuri,
antrenament și instruire în domeniul sportului,
închiriere de echipament sportiv sau pentru
exerciții fizice, servicii de săli de sport în materie
de culturism, furnizare de servicii de săli și cluburi
de sport, servicii de săli de sport în materie de
antrenamentul cu greutăți, furnizare de instalații
pentru practicarea exercițiilor fizice în cluburi de
sport, servicii ale cluburilor de fitness, servicii
de formare în domeniul fitnessului, furnizarea de
instalații pentru fitness și exerciții fizice, închiriere
de echipament și instalații sportive.
42. Design interior pentru unități sportive, servicii
de planificare și proiectare de baze sportive.

───────
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(210) M 2019 02541
(151) 03/04/2019
(732) PROTECTIE SI PAZA BISTRITA-

NASAUD SRL, STR. CUZA VODA
NR. 17A, JUDEȚUL BISTRITA-
NASAUD, BISTRIȚA, 420134,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

PROTECȚIE ȘI PAZĂ
BISTRIȚA-NĂSĂUD

(531) Clasificare Viena: 03.07.02; 24.01.05;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 24.07.23

(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru

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

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) M 2019 02542
(151) 03/04/2019
(732) TRANDAFIRUL SRL, B-DUL

PRIMAVERII NR. 19, BL. G/7,
SC. D, ET. P, JUDEȚUL VASLUI,
BARLAD, VASLUI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

Florăriile Trandafirul
Florile, mesagerii

sentimentelor dumneavoastră

(531) Clasificare Viena: 05.05.01; 09.01.10;
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 29.01.13

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

clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malț.

───────
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(210) M 2019 02543
(151) 03/04/2019
(732) GERULA INVEST SRL, STR

TUGOMIR VOIEVOD NR. 34,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Parastasul Piraților
Nepomeniți

(531) Clasificare Viena: 23.01.01; 02.09.22;
02.09.23; 26.01.16; 26.01.18; 29.01.15

(591) Culori revendicate:maro
( PANTONE=7525 C), bej
(PANTONE=7509 C), violet
(PANTONE=663C), negru
(PANTONE=Black C), roşu
(PANTONE=1686 C), gri
(PANTONE=156 C, PANTONE=7536
C), maro (PANTONE=411 C), verde
(PANTONE=5477 C)

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 02544
(151) 03/04/2019
(732) SC AGROPAN IMPEX SRL, CALEA

CHIŞINĂULUI NR. 29, CORP C4,
JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) CATALIN NEAGU, STR. PETRE
TUŢEA 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3, AP.
11, IAŞI, ROMANIA

(540)

3 Boabe SECRETUL
MORĂRIŢEI

(531) Clasificare Viena: 05.03.20; 26.04.03;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.24

(591) Culori revendicate:verde deschis
(Pantone 391 C), verde închis (Pantone
371 C)

(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.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────
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(210) M 2019 02545
(151) 03/04/2019
(732) H2O CLEAN RO SRL, STR.

RUBINULUI NR. 5, ET. 1, AP. 5,
JUDEŢ IAŞI, SAT VALEA LUPULUI,
IAȘI, ROMANIA

(740) CATALIN NEAGU, STR. PETRE
TUŢEA 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3, AP.
11, IAŞI, ROMANIA

(540)

H2O Clean

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.14;
01.15.15; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.02

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(Pantone 2171C), albastru închis
(Pantone 2370C), verde deschis
(Pantone 2270C), verde închis
(Pantone 7740C)

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizare de călătorie.

───────

(210) M 2019 02546
(151) 03/04/2019
(732) ZHONGMIN WIN INDUSTRIAL

SRL, STR. PALAS NR. 7A, JUDEŢ
IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) CATALIN NEAGU, STR. PETRE
TUŢEA 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3, AP.
11, IAŞI, ROMANIA

(540)

Chinese Express

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.24

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────
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(210) M 2019 02547
(151) 03/04/2019
(732) CENTRUL MEDICAL UNIREA

SRL, BD. ION IONESCU DE
LA BRAD NR. 5B, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013811, ROMANIA

(740) SC COSMOVICI SI ASOCIATII
SRL, STR. TACHE IONESCU NR.
5, AP. 13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

WIKIMEDICA BY
REGINA MARIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.12; 27.05.14; 09.01.10

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
marketing, servicii de marketing prin televiziune,
radio, telecomunicaţii, e-mail şi internet sau
orice altă platformă electronică interactivă,
administrarea comercială a licenţelor produselor
si a serviciilor pentru terţi, răspândirea
materialelor, cercetări de afaceri comerciale,
închiriere de echipamente de birou, recrutare de
locuri de muncă, consultanţă de recrutare a forţei
de muncă, servicii de birouri de ocupare a forţei
de muncă, consiliere pentru ocuparea forţei de
muncă, servicii caritabile, şi anume organizarea
şi desfăşurarea programelor de voluntariat şi
a proiectelor de servicii comunitare, toate cele
menţionate mai sus sunt furnizate şi online
prin intermediul internetului sau al oricărei alte
platforme electronice interactive.
41. Furnizarea de informaţii medicale, şi anume
educaţie, formare şi monitorizare academică,
furnizare de cursuri de instruire în domeniul
medical, realizarea de cursuri de formare

continua în medicină, publicare de jurnale,
cărţi şi manual în domeniul medicine, servicii
educative şi de instruire.
42. Cercetare medicală, servicii nemedicale de
imagistică cu ultrasunete, servicii de investigaţii
ştiinţifice în scopuri medicale, servicii de
cercetare medicală si farmaceutică, stocare
electronică a datelor privind dosarele medicale,
cercetare ştiinţifică în scop medical, elaborare de
programe pentru calculator în domeniul medical,
proiectare şi dezvoltare de tehnologie medicală,
cercetare biologică, cercetare clinică şi cercetare
medicală, servicii de analiza serului uman
pentru cercetări medicale, analiza ţesuturilor
umane pentru cercetări medicale, furnizarea
deinformaţii despre cercetarea ştiinţifică şi
medicală în domeniul farmaceutic şi al studiilor
clinice, cercetare ştiinţifică cu scopuri medicale
în domeniul bolilor canceroase.
44. Servicii medicale şi servicii conexe activităţii
medicale, servicii de igienă şi de îngrijire
a frumuseţii pentru oameni sau animale,
servicii farmaceutice, testare genetică în scopuri
medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale, servicii de analize medicale, servicii
spitaliceşti, servici de tratament de fertilitate
pentru persoane, servicii de chirurgie oculară
cu laser, asistenţă medicală, servicii medicale şi
pentru sănătate referitoare la adn, genetică şi
testarea genetică, consultanţă privind asistenţa
medicală oferită de doctori şi de alt personaj
medical specializat, consultaţii medicale, servicii
oferite, de laboratoare medicale pentru analiza
probelor de sânge recoltate de la pacienţi,
servicii de tratament medical, terapii medicale,
servicii oferite de clinici medicale, consultanţă
privind îngrijirea sănătăţii, furnizare de informaţii
şi noutăţi în domeniul medicinei, consiliere în
materie de sănătate, consultanţă profesională în
materie de, sănătate, consultanţă în domeniul
nutriţiei şi al dietelor, servicii de furnizare
de informaţii medicale, consultanţă în nutriţie,
furnizare de informaţii despre suplimente
dietetice şi nutritive, furnizare de informaţii în
materie de sănătate, furnizare de servicii online
de fişe medicale, cu excepţia odontologiei,
furnizare de servicii privind programe de
sănătate, servicii consultative în domeniul
dieteticii, servicii de consultanţă în domeniul
asistentei medicale, servicii de consultanţă
referitoare la îngrijirea sănătăţii, servicii de
informare cu privire la asistenţa sanitară, servicii
de informare şi consiliere cu privire la sănătate,
servicii de îngrijire medicală, studii de evaluare
a sănătăţii, studii de evaluare a riscului privind
starea de sănătate, supervizare de programe
de pierdere în greutate, servicii de formare
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profesională în domeniul medical, publicare
de texte medicale, consiliere în materie de
pregătire medicală, furnizare de informaţii cu
privire la prevenirea diferitelor boli, toate cele
menţionate mai sus sunt furnizate şi online
prin intermediul internetului sau al oricărei alte
platform electronice interactive oferite de servicii
de laboratoare medicale.
45. Servicii juridice, cercetare legală (cercetare
juridică), servicii personale si sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor, consiliere si reprezentare juridica, ,
administrarea juridică a licenţelor şi acordarea
de licenţe pentru drepturile deţinute (servicii
juridice), administrarea si gestionarea juridică
a drepturilor de proprietate intelectuală şi
industrială, toate cele menţionate mai sus sunt
furnizate şi online prin intermediul internetului
sau al oricărei alte platforme electronice
interactive.

───────

(210) M 2019 02548
(151) 03/04/2019
(732) ASOCIAŢIA EUROPEANĂ A

IMPLEMENTĂRII ŞI APĂRĂRII
DREPTURILOR OMULUI-THEMIS,
B-DUL ION MIHALACHE NR.
341, BL. F, SC. 1, ET. 4, AP.
14, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

THEMIS ASOCIAŢIA
EUROPEANĂ A

IMPLEMENTĂRII ŞI APĂRĂRII
DREPTURILOR OMULUI

(531) Clasificare Viena: 02.03.04; 01.05.01;
01.05.12; 29.01.14; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 23.01.01

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, olive, alb,

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

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

───────

(210) M 2019 02549
(151) 03/04/2019
(732) ROXANA NICOLETA TĂNASE,

STR. BALADEI NR. 2, BL. 56,
SC. A, ET. 1, AP. 8, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

MOUSSERIE LA
VIE EN MOUSSE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de cofetărie şi gelaterie, servicii oferite de
plăcintării, patiserii (alimentaţie publică), servicii
de catering şi restaurante, servicii oferite de
baruri și cafenele.

───────
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(210) M 2019 02550
(151) 03/04/2019
(732) A.G. RADIO HOLDING SRL,

SPLAIUL UNIRII, NR. 165,
CLĂDIREA TN OFFICES 1,
ET. 10, CAMERA D, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

asha RADIO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.04

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea şi
reproducerea sunetului, imaginilor şi datelor,
suporturi de sunete, de imagini şi de date,
în special benzi audio, casete audio şi
video, discuri compacte, discuri acustice, benzi
video, dischete, CD-ROM-uri, toate produsele
menţionate anterior, în formă înregistrată şi
neînregistrată, cuprinse în clasa 09, suporturi
de înregistrare magnetică, compact-discuri,
DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitală, maşini de calculat, echipamente pentru
prelucrarea datelor, calculatoare, aparate şi
instrumente optice, în special ochelari, lentile
pentru ochelari, rame de ochelari, software
de calculator, casete pentru jocuri video,
software pentru jocuri, aparate mobile de
telecomunicaţii, programe de aplicaţie (aplicaţii
descărcabile), programe de calculator şi pentru
jocuri, software (program), software aplicaţie
(aplicaţii) (înregistrat şi descărcabil) pentru
calculatoare, notebookuri, laptopuri, tablete,
telefoane inteligente şi terminale mobile.
16. Hârtie, carton, necuprinse în alte clase,
articole pentru legătorie, fotografii, produse de
imprimerie, în special ziare, revistei periodice,
cataloage, caiete, manuale de instrucţiuni,
manuale de utilizare şi calendare, papetărie,

materiale pentru artişti, pensule, maşini de scris
şi articole de birou (cu excepţia mobilierului),
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor), cărţi poştale din carton
şi hârtie, feţe de masă, batiste şi şerveţele
demachiante, din hârtie, sacoşe, huse, genţi
de ambalare din hârtie sau material plastic,
suporturi din hârtie sau carton, materiale
plastice pentru ambalaje, şerveţele de masă din
hârtie, postere, abţibilduri, adezivi, autocolalte
(papetărie).
35. Marketing (cercetarea pieţei), studii de piaţă,
analiză de piaţă, consultanţă în conducerea
şi organizarea afacerilor, intermedieri de
afaceri comerciale pentru terţi, intermediere
de contracte pentru terţi pentru achiziţia şi
vânzarea de bunuri, sondaje de opinie, cercetare
în domeniul publicităţii, distribuţie de produse
în scopuri publicitare, promovarea vânzărilor
(pentru terţi), închiriere de material publicitar,
publicitate, în special publicitate radiofonică,
televizată, cinematografică, imprimată, prin
videotext, teletext şi internet, servicii de
comerţ cu scop publicitar, şi anume
publicitate, relaţii publice (relaţii publice) şi
marketing, servicii de comenzi telefonice
pentru teleshopping, publicare de materiale
promoţionale, producţie de film publicitar,
intermediere de filme publicitare, compilare,
sistematizare şi actualizarea datelor în baza
de date a calculatorului, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, intermedierea de contracte (pentru
terţi), intermedierea de abonamente pentru
serviciile de telecomunicaţii (pentru terţi),
publicitate, în special dezvoltare strategică
şi planificarea campaniilor, management de
proiect şi evenimente, şi anume planificare,
supravegherea derulării şi realizarea dă
campanii, proiecte şi evenimente cu scop
publicitar, organizare de târguri şi expoziţii în
scopuri comerciale sau de publicitate, distribuire
de cataloage şi prospecte publicitare, gestionare
de fişiere informatice, preluare telefonică şi/
sau computerizată de comenzi pentru oferte
de cumpăraturi pe internet sau teieshopping,
vânzări prin licitaţie, inclusiv prin Internet,
agenţii de publicitate, concepţie şi realizarea
de prezentări şi de alte oferte informaţionale
cu scopuri publicitare şi comerciale şi pe
internet, în alte reţele de date, în servicii
online, precum şi prin tehnici multimedia,
organizare şi realizare de prezentări multimedia
în scopuri publicitare, dezvoltare de concepţii de
publicitate, publicitate pe o reţea de comunicare
online electronică, dezvoltare şi creare de
concepte publicitare, dezvoltare, concepţie şi
creare de concepte audiovizuale de comunicare,
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în scopuri publicitare, compunere şi publicare
de texte publicitare, servicii de planificare pentru
publicitate, publicarea de produse de imprimerie
(şi in format electronic) în scopuri publicitare,
închiriere de timp publicitar în mijloacele de
comunicare, difuzarea de anunţuri publicitare,
publicare şi editare de cataloage în scopuri
publicitare, stocare (gestionarea) de date în
reţele de date computerizate, strângerea la
un loc, în beneficiul terţilor a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teieshopping, comerţul cu licenţe de film,
televiziune şi video.
38. Telecomunicaţii, servicii de difuzare sau
emisiuni de programe de radio, televiziune,
videotext, teletext, difuzare de programe de
televiziune de internet, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
colectarea şi livrarea de ştiri (agenţii de presă),
colectare şi livrarea de informaţii generale în
cadrul serviciilor agenţiilor de presă, transmisie
de sunet, imagine şi date prin cablu, satelit,
(reţele) computerizate, cabluri telefonice şi ISDN
şi orice alt tip de medii de transmisie, furnizarea
accesului la informaţii memorate în baze de date,
inclusiv pe internet, şi prin internet şi în special
şi prin sisteme de calculatoare, cu comunicare
interactivă, furnizare de acces la informaţii pe
internet, în special în domeniul televiziunii şi
televiziunii pe internet, punerea la dispoziţie
a unui portal online, difuzarea de programe
de televiziune pentru abonaţi, în special sub
formă de televiziune plătită şi video la cerere,
telecomunicaţii prin intermediul platformelor şi
portalurilor de internet, radiotelefonie mobilă,
în special furnizare de acces la aplicaţii,
transmisie electronică de date, software de
calculator, precum şi conţinuturi audio, video
sau multimedia către terminale mobile prin reţele
de comunicaţii locale sau globale, furnizarea
şi închirierea timpilor de acces la baze de
date deservite de computere, la un computer
utilizat pentru mesaje şi buletine informative, la
reţele interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în diverse
domenii, la cataloage de mărfuri, servicii sau
informaţii, servicii de forumuri de discuţii pe
internet: mesaje electronice.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, divertisment radio, pe
Internet si televizat, producţie de programe
sau emisiuni de film, televiziune, radio,
videotext şi teletext (cu excepţia celor în
scop publictar), producţie de filme, altele decât

filmele publicitare, producţie de benzi video,
servicii oferite de studiouri de înregistrare
pentru televiziune, închiriere de instrumente
muzicale, producţia de muzică, servicii artistice
prestate de orchestre, organizarea şi realizarea
de evenimente sportive şi culturale, realizarea
de evenimente de divertisment în direct şi
de festivaluri de film, organizarea de expoziţii
în scopuri culturale sau educative, organizare
şi coordonare de concerte, reprezentaţii
teatrale, organizare de spectacole servicii
de impresari, prezentări şi închiriere de
filme TV sau cinematogragfice, îngrijire
redacţională a apariţiilor pe internet, producţie
de programe de teleshopping, înregistrări pe
benzi video (filmare), proiecţii de filme TV
sau cinematografice, microfilmare, exploatarea
publicaţiilor electronice on-line nedescărcabile,
publicare electronică on-line a cărţilor sau
periodicelor, jocuri on-line într-o reţea de
calculatoare.
42. Dezvoltare tehnică de ghiduri electronice de
programe de televiziune (software), programare
pentru calculatoare, actualizare de software
pentru baze de date, instalare şi întreţinere
de software pentru bazele de date, crearea
de programe de calculator şi jocuri de
calculator (software), proiectare şi închiriere
de software de calculator, întocmire de
sife-uri web, proiectare şi actualizare de
pagini principale de web, închiriere de
programe video şi de imagine (software),
dezvoltare de conţinuturi multimedia şi aplicaţii
corespunzătoare (software), proiectare şi
dezvoltare de software de calculator şi programe
de aplicaţii pentru sisteme computerizate mobile
(aplicaţii).
45. Distribuirea de licenţe pentru proprietate
industrială si pentru drepturile de autor, furnizare
de licenţe pentru concepte de franciză (servicii
juridice), concesiune de licenţe de proprietate
intelectuală, acordarea de licenţe de software
pentru calculatoare (servicii de consultanţă
juridică), gestionarea drepturilor de autor,
intermediere, management şi valorificare de
drepturi de autor şi drepturi de proprietate
industrială pentru terţi prin acordare de licenţă,
intermediere, valorificare şi administrare de
drepturi de difuzare în televiziune, în special
de drepturi pentru transmisia de evenimente la
televizor, în special de evenimente sportive, prin
acordare de licenţă, intermediere, valorificare
şi administrare de drepturi pentru reportaje
de presă, radio, televiziune şi film pentru
utilizarea pe suporturi de sunet şi imagine, prin
acordare de licenţă, intermediere, valorificare
şi administrare de drepturi asupra reportajelor



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
03/04/2019

de ziar şi de revistă, prin acordare de
licenţă, administrare, intermediere şi alt fel de
valorificare de drepturi de emisie, redifuzare,
audiovizuale, mecanice şi alte drepturi de
utilizare asupra programelor radio şi de
televiziune şi alte producţii de sunet şi
imagine, prin acordare de licenţă, intermediare,
administrare şi distribuire de drepturi pentru
formate de televiziune, conţinuturi de televiziune,
emisiuni de televiziune, seriale de televiziune,
spectacole de televiziune şi emisiuni de jocuri
pentru televiziune, inclusiv scenarii şi elementele
principale de realizare a acestora, precum în
special titluri, sigle, concepere de spectacole,
idei de jocuri, imagini de scenă, desfăşurări de
spectacole şi tehnici de interogare, prin acordare
de licenţă (servicii juridice).

───────

(210) M 2019 02552
(151) 03/04/2019
(732) A.G. RADIO HOLDING SRL,

SPLAIUL UNIRII, NR. 165,
CLĂDIREA TN OFFICES 1,
ET. 10, CAMERA D, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MORNING GLORY
CU EXARHU!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.24; 24.17.04

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente

pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea şi
reproducerea sunetului, imaginilor şi datelor,
suporturi de sunete, de imagini şi de date,
în special benzi audio, casete audio şi
video, discuri compacte, discuri acustice, benzi
video, dischete, CD-ROM-uri, toate produsele
menţionate anterior, în formă înregistrată şi
neînregistrată, cuprinse în clasa 09, suporturi
de înregistrare magnetică, compact-discuri,
DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitală, maşini de calculat, echipamente pentru
prelucrarea datelor, calculatoare, aparate şi
instrumente optice, în special ochelari, lentile
pentru ochelari, rame de ochelari, software
de calculator, casete pentru jocuri video,
software pentru jocuri, aparate mobile de
telecomunicaţii, programe de aplicaţie (aplicaţii
descărcabile), programe de calculator şi pentru
jocuri, software (program), software aplicaţie
(aplicaţii) (înregistrat şi descărcabil) pentru
calculatoare, notebookuri, laptopuri, tablete,
telefoane inteligente şi terminale mobile.
16. Hârtie, carton, necuprinse în alte clase,
articole pentru legătorie, fotografii, produse de
imprimerie, în special ziare, revistei periodice,
cataloage, caiete, manuale de instrucţiuni,
manuale de utilizare şi calendare, papetărie,
materiale pentru artişti, pensule, maşini de scris
şi articole de birou (cu excepţia mobilierului),
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor), cărţi poştale din carton
şi hârtie, feţe de masă, batiste şi şerveţele
demachiante, din hârtie, sacoşe, huse, genţi
de ambalare din hârtie sau material plastic,
suporturi din hârtie sau carton, materiale
plastice pentru ambalaje, şerveţele de masă din
hârtie, postere, abţibilduri, adezivi, autocolalte
(papetărie).
35. Marketing (cercetarea pieţei), studii de piaţă,
analiză de piaţă, consultanţă în conducerea
şi organizarea afacerilor, intermedieri de
afaceri comerciale pentru terţi, intermediere
de contracte pentru terţi pentru achiziţia şi
vânzarea de bunuri, sondaje de opinie, cercetare
în domeniul publicităţii, distribuţie de produse
în scopuri publicitare, promovarea vânzărilor
(pentru terţi), închiriere de material publicitar,
publicitate, în special publicitate radiofonică,
televizată, cinematografică, imprimată, prin
videotext, teletext şi internet, servicii de
comerţ cu scop publicitar, şi anume
publicitate, relaţii publice (relaţii publice) şi
marketing, servicii de comenzi telefonice
pentru teleshopping, publicare de materiale
promoţionale, producţie de film publicitar,
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intermediere de filme publicitare, compilare,
sistematizare şi actualizarea datelor în baza
de date a calculatorului, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, intermedierea de contracte (pentru
terţi), intermedierea de abonamente pentru
serviciile de telecomunicaţii (pentru terţi),
publicitate, în special dezvoltare strategică
şi planificarea campaniilor, management de
proiect şi evenimente, şi anume planificare,
supravegherea derulării şi realizarea dă
campanii, proiecte şi evenimente cu scop
publicitar, organizare de târguri şi expoziţii în
scopuri comerciale sau de publicitate, distribuire
de cataloage şi prospecte publicitare, gestionare
de fişiere informatice, preluare telefonică şi/
sau computerizată de comenzi pentru oferte
de cumpăraturi pe internet sau teieshopping,
vânzări prin licitaţie, inclusiv prin Internet,
agenţii de publicitate, concepţie şi realizarea
de prezentări şi de alte oferte informaţionale
cu scopuri publicitare şi comerciale şi pe
internet, în alte reţele de date, în servicii
online, precum şi prin tehnici multimedia,
organizare şi realizare de prezentări multimedia
în scopuri publicitare, dezvoltare de concepţii de
publicitate, publicitate pe o reţea de comunicare
online electronică, dezvoltare şi creare de
concepte publicitare, dezvoltare, concepţie şi
creare de concepte audiovizuale de comunicare,
în scopuri publicitare, compunere şi publicare
de texte publicitare, servicii de planificare pentru
publicitate, publicarea de produse de imprimerie
(şi in format electronic) în scopuri publicitare,
închiriere de timp publicitar în mijloacele de
comunicare, difuzarea de anunţuri publicitare,
publicare şi editare de cataloage în scopuri
publicitare, stocare (gestionarea) de date în
reţele de date computerizate, strângerea la
un loc, în beneficiul terţilor a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teieshopping, comerţul cu licenţe de film,
televiziune şi video.
38. Telecomunicaţii, servicii de difuzare sau
emisiuni de programe de radio, televiziune,
videotext, teletext, difuzare de programe de
televiziune de internet, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
colectarea şi livrarea de ştiri (agenţii de presă),
colectare şi livrarea de informaţii generale în
cadrul serviciilor agenţiilor de presă, transmisie
de sunet, imagine şi date prin cablu, satelit,
(reţele) computerizate, cabluri telefonice şi ISDN
şi orice alt tip de medii de transmisie, furnizarea
accesului la informaţii memorate în baze de date,

inclusiv pe internet, şi prin internet şi în special
şi prin sisteme de calculatoare, cu comunicare
interactivă, furnizare de acces la informaţii pe
internet, în special în domeniul televiziunii şi
televiziunii pe internet, punerea la dispoziţie
a unui portal online, difuzarea de programe
de televiziune pentru abonaţi, în special sub
formă de televiziune plătită şi video la cerere,
telecomunicaţii prin intermediul platformelor şi
portalurilor de internet, radiotelefonie mobilă,
în special furnizare de acces la aplicaţii,
transmisie electronică de date, software de
calculator, precum şi conţinuturi audio, video
sau multimedia către terminale mobile prin reţele
de comunicaţii locale sau globale, furnizarea
şi închirierea timpilor de acces la baze de
date deservite de computere, la un computer
utilizat pentru mesaje şi buletine informative, la
reţele interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în diverse
domenii, la cataloage de mărfuri, servicii sau
informaţii, servicii de forumuri de discuţii pe
internet: mesaje electronice.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, divertisment radio, pe
Internet si televizat, producţie de programe
sau emisiuni de film, televiziune, radio,
videotext şi teletext (cu excepţia celor în
scop publictar), producţie de filme, altele decât
filmele publicitare, producţie de benzi video,
servicii oferite de studiouri de înregistrare
pentru televiziune, închiriere de instrumente
muzicale, producţia de muzică, servicii artistice
prestate de orchestre, organizarea şi realizarea
de evenimente sportive şi culturale, realizarea
de evenimente de divertisment în direct şi
de festivaluri de film, organizarea de expoziţii
în scopuri culturale sau educative, organizare
şi coordonare de concerte, reprezentaţii
teatrale, organizare de spectacole servicii
de impresari, prezentări şi închiriere de
filme TV sau cinematogragfice, îngrijire
redacţională a apariţiilor pe internet, producţie
de programe de teleshopping, înregistrări pe
benzi video (filmare), proiecţii de filme TV
sau cinematografice, microfilmare, exploatarea
publicaţiilor electronice on-line nedescărcabile,
publicare electronică on-line a cărţilor sau
periodicelor, jocuri on-line într-o reţea de
calculatoare.
42. Dezvoltare tehnică de ghiduri electronice de
programe de televiziune (software), programare
pentru calculatoare, actualizare de software
pentru baze de date, instalare şi întreţinere
de software pentru bazele de date, crearea
de programe de calculator şi jocuri de
calculator (software), proiectare şi închiriere
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de software de calculator, întocmire de
sife-uri web, proiectare şi actualizare de
pagini principale de web, închiriere de
programe video şi de imagine (software),
dezvoltare de conţinuturi multimedia şi aplicaţii
corespunzătoare (software), proiectare şi
dezvoltare de software de calculator şi programe
de aplicaţii pentru sisteme computerizate mobile
(aplicaţii).
45. Distribuirea de licenţe pentru proprietate
industrială si pentru drepturile de autor, furnizare
de licenţe pentru concepte de franciză (servicii
juridice), concesiune de licenţe de proprietate
intelectuală, acordarea de licenţe de software
pentru calculatoare (servicii de consultanţă
juridică), gestionarea drepturilor de autor,
intermediere, management şi valorificare de
drepturi de autor şi drepturi de proprietate
industrială pentru terţi prin acordare de licenţă,
intermediere, valorificare şi administrare de
drepturi de difuzare în televiziune, în special
de drepturi pentru transmisia de evenimente la
televizor, în special de evenimente sportive, prin
acordare de licenţă, intermediere, valorificare
şi administrare de drepturi pentru reportaje
de presă, radio, televiziune şi film pentru
utilizarea pe suporturi de sunet şi imagine, prin
acordare de licenţă, intermediere, valorificare
şi administrare de drepturi asupra reportajelor
de ziar şi de revistă, prin acordare de
licenţă, administrare, intermediere şi alt fel de
valorificare de drepturi de emisie, redifuzare,
audiovizuale, mecanice şi alte drepturi de
utilizare asupra programelor radio şi de
televiziune şi alte producţii de sunet şi
imagine, prin acordare de licenţă, intermediare,
administrare şi distribuire de drepturi pentru
formate de televiziune, conţinuturi de televiziune,
emisiuni de televiziune, seriale de televiziune,
spectacole de televiziune şi emisiuni de jocuri
pentru televiziune, inclusiv scenarii şi elementele
principale de realizare a acestora, precum în
special titluri, sigle, concepere de spectacole,
idei de jocuri, imagini de scenă, desfăşurări de
spectacole şi tehnici de interogare, prin acordare
de licenţă (servicii juridice).

───────

(210) M 2019 02553
(151) 03/04/2019
(732) A.G. RADIO HOLDING SRL,

SPLAIUL UNIRII, NR. 165,
CLĂDIREA TN OFFICES 1,
ET. 10, CAMERA D, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MORNING GLORY
CU EXARHU!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 24.17.04

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea şi
reproducerea sunetului, imaginilor şi datelor,
suporturi de sunete, de imagini şi de date,
în special benzi audio, casete audio şi
video, discuri compacte, discuri acustice, benzi
video, dischete, CD-ROM-uri, toate produsele
menţionate anterior, în formă înregistrată şi
neînregistrată, cuprinse în clasa 09, suporturi
de înregistrare magnetică, compact-discuri,
DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitală, maşini de calculat, echipamente pentru
prelucrarea datelor, calculatoare, aparate şi
instrumente optice, în special ochelari, lentile
pentru ochelari, rame de ochelari, software
de calculator, casete pentru jocuri video,
software pentru jocuri, aparate mobile de
telecomunicaţii, programe de aplicaţie (aplicaţii
descărcabile), programe de calculator şi pentru
jocuri, software (program), software aplicaţie
(aplicaţii) (înregistrat şi descărcabil) pentru
calculatoare, notebookuri, laptopuri, tablete,
telefoane inteligente şi terminale mobile.
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16. Hârtie, carton, necuprinse în alte clase,
articole pentru legătorie, fotografii, produse de
imprimerie, în special ziare, revistei periodice,
cataloage, caiete, manuale de instrucţiuni,
manuale de utilizare şi calendare, papetărie,
materiale pentru artişti, pensule, maşini de scris
şi articole de birou (cu excepţia mobilierului),
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor), cărţi poştale din carton
şi hârtie, feţe de masă, batiste şi şerveţele
demachiante, din hârtie, sacoşe, huse, genţi
de ambalare din hârtie sau material plastic,
suporturi din hârtie sau carton, materiale
plastice pentru ambalaje, şerveţele de masă din
hârtie, postere, abţibilduri, adezivi, autocolalte
(papetărie).
35. Marketing (cercetarea pieţei), studii de piaţă,
analiză de piaţă, consultanţă în conducerea
şi organizarea afacerilor, intermedieri de
afaceri comerciale pentru terţi, intermediere
de contracte pentru terţi pentru achiziţia şi
vânzarea de bunuri, sondaje de opinie, cercetare
în domeniul publicităţii, distribuţie de produse
în scopuri publicitare, promovarea vânzărilor
(pentru terţi), închiriere de material publicitar,
publicitate, în special publicitate radiofonică,
televizată, cinematografică, imprimată, prin
videotext, teletext şi internet, servicii de
comerţ cu scop publicitar, şi anume
publicitate, relaţii publice (relaţii publice) şi
marketing, servicii de comenzi telefonice
pentru teleshopping, publicare de materiale
promoţionale, producţie de film publicitar,
intermediere de filme publicitare, compilare,
sistematizare şi actualizarea datelor în baza
de date a calculatorului, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, intermedierea de contracte (pentru
terţi), intermedierea de abonamente pentru
serviciile de telecomunicaţii (pentru terţi),
publicitate, în special dezvoltare strategică
şi planificarea campaniilor, management de
proiect şi evenimente, şi anume planificare,
supravegherea derulării şi realizarea dă
campanii, proiecte şi evenimente cu scop
publicitar, organizare de târguri şi expoziţii în
scopuri comerciale sau de publicitate, distribuire
de cataloage şi prospecte publicitare, gestionare
de fişiere informatice, preluare telefonică şi/
sau computerizată de comenzi pentru oferte
de cumpăraturi pe internet sau teieshopping,
vânzări prin licitaţie, inclusiv prin Internet,
agenţii de publicitate, concepţie şi realizarea
de prezentări şi de alte oferte informaţionale
cu scopuri publicitare şi comerciale şi pe
internet, în alte reţele de date, în servicii
online, precum şi prin tehnici multimedia,

organizare şi realizare de prezentări multimedia
în scopuri publicitare, dezvoltare de concepţii de
publicitate, publicitate pe o reţea de comunicare
online electronică, dezvoltare şi creare de
concepte publicitare, dezvoltare, concepţie şi
creare de concepte audiovizuale de comunicare,
în scopuri publicitare, compunere şi publicare
de texte publicitare, servicii de planificare pentru
publicitate, publicarea de produse de imprimerie
(şi in format electronic) în scopuri publicitare,
închiriere de timp publicitar în mijloacele de
comunicare, difuzarea de anunţuri publicitare,
publicare şi editare de cataloage în scopuri
publicitare, stocare (gestionarea) de date în
reţele de date computerizate, strângerea la
un loc, în beneficiul terţilor a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teieshopping, comerţul cu licenţe de film,
televiziune şi video.
38. Telecomunicaţii, servicii de difuzare sau
emisiuni de programe de radio, televiziune,
videotext, teletext, difuzare de programe de
televiziune de internet, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
colectarea şi livrarea de ştiri (agenţii de presă),
colectare şi livrarea de informaţii generale în
cadrul serviciilor agenţiilor de presă, transmisie
de sunet, imagine şi date prin cablu, satelit,
(reţele) computerizate, cabluri telefonice şi ISDN
şi orice alt tip de medii de transmisie, furnizarea
accesului la informaţii memorate în baze de date,
inclusiv pe internet, şi prin internet şi în special
şi prin sisteme de calculatoare, cu comunicare
interactivă, furnizare de acces la informaţii pe
internet, în special în domeniul televiziunii şi
televiziunii pe internet, punerea la dispoziţie
a unui portal online, difuzarea de programe
de televiziune pentru abonaţi, în special sub
formă de televiziune plătită şi video la cerere,
telecomunicaţii prin intermediul platformelor şi
portalurilor de internet, radiotelefonie mobilă,
în special furnizare de acces la aplicaţii,
transmisie electronică de date, software de
calculator, precum şi conţinuturi audio, video
sau multimedia către terminale mobile prin reţele
de comunicaţii locale sau globale, furnizarea
şi închirierea timpilor de acces la baze de
date deservite de computere, la un computer
utilizat pentru mesaje şi buletine informative, la
reţele interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în diverse
domenii, la cataloage de mărfuri, servicii sau
informaţii, servicii de forumuri de discuţii pe
internet: mesaje electronice.
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41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, divertisment radio, pe
Internet si televizat, producţie de programe
sau emisiuni de film, televiziune, radio,
videotext şi teletext (cu excepţia celor în
scop publictar), producţie de filme, altele decât
filmele publicitare, producţie de benzi video,
servicii oferite de studiouri de înregistrare
pentru televiziune, închiriere de instrumente
muzicale, producţia de muzică, servicii artistice
prestate de orchestre, organizarea şi realizarea
de evenimente sportive şi culturale, realizarea
de evenimente de divertisment în direct şi
de festivaluri de film, organizarea de expoziţii
în scopuri culturale sau educative, organizare
şi coordonare de concerte, reprezentaţii
teatrale, organizare de spectacole servicii
de impresari, prezentări şi închiriere de
filme TV sau cinematogragfice, îngrijire
redacţională a apariţiilor pe internet, producţie
de programe de teleshopping, înregistrări pe
benzi video (filmare), proiecţii de filme TV
sau cinematografice, microfilmare, exploatarea
publicaţiilor electronice on-line nedescărcabile,
publicare electronică on-line a cărţilor sau
periodicelor, jocuri on-line într-o reţea de
calculatoare.
42. Dezvoltare tehnică de ghiduri electronice de
programe de televiziune (software), programare
pentru calculatoare, actualizare de software
pentru baze de date, instalare şi întreţinere
de software pentru bazele de date, crearea
de programe de calculator şi jocuri de
calculator (software), proiectare şi închiriere
de software de calculator, întocmire de
sife-uri web, proiectare şi actualizare de
pagini principale de web, închiriere de
programe video şi de imagine (software),
dezvoltare de conţinuturi multimedia şi aplicaţii
corespunzătoare (software), proiectare şi
dezvoltare de software de calculator şi programe
de aplicaţii pentru sisteme computerizate mobile
(aplicaţii).
45. Distribuirea de licenţe pentru proprietate
industrială si pentru drepturile de autor, furnizare
de licenţe pentru concepte de franciză (servicii
juridice), concesiune de licenţe de proprietate
intelectuală, acordarea de licenţe de software
pentru calculatoare (servicii de consultanţă
juridică), gestionarea drepturilor de autor,
intermediere, management şi valorificare de
drepturi de autor şi drepturi de proprietate
industrială pentru terţi prin acordare de licenţă,
intermediere, valorificare şi administrare de
drepturi de difuzare în televiziune, în special
de drepturi pentru transmisia de evenimente la
televizor, în special de evenimente sportive, prin

acordare de licenţă, intermediere, valorificare
şi administrare de drepturi pentru reportaje
de presă, radio, televiziune şi film pentru
utilizarea pe suporturi de sunet şi imagine, prin
acordare de licenţă, intermediere, valorificare
şi administrare de drepturi asupra reportajelor
de ziar şi de revistă, prin acordare de
licenţă, administrare, intermediere şi alt fel de
valorificare de drepturi de emisie, redifuzare,
audiovizuale, mecanice şi alte drepturi de
utilizare asupra programelor radio şi de
televiziune şi alte producţii de sunet şi
imagine, prin acordare de licenţă, intermediare,
administrare şi distribuire de drepturi pentru
formate de televiziune, conţinuturi de televiziune,
emisiuni de televiziune, seriale de televiziune,
spectacole de televiziune şi emisiuni de jocuri
pentru televiziune, inclusiv scenarii şi elementele
principale de realizare a acestora, precum în
special titluri, sigle, concepere de spectacole,
idei de jocuri, imagini de scenă, desfăşurări de
spectacole şi tehnici de interogare, prin acordare
de licenţă (servicii juridice).

───────

(210) M 2019 02554
(151) 03/04/2019
(732) ANDREI ZAMFIR, BD. GHICA TEI

NR. 32, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
VLAD ALECSANDRU HÂNCU,
STR. ALEXANDRU DONICI NR. 18,
AP. 2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GRĂTĂREALĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
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melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
41. Divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 02555
(151) 03/04/2019
(732) ANDREI ZAMFIR, BD. GHICA TEI

NR. 32, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
VLAD ALECSANDRU HÂNCU,
STR. ALEXANDRU DONICI NR. 18,
AP. 2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

JACQ POT

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

clase:
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
41. Divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 02556
(151) 03/04/2019
(732) RUXANDRA TEODORA

COTRUŢĂ, STR. BABA NOVAC
NR. 16, BL. 23, SC. 2, AP.
57, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Sonore we

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire (lecţii de
muzică, dans, teatru), divertisment, activităţi
culturale, evenimente muzicale, respectiv
concerte, concursuri, audiţii, recitaluri.

───────

(210) M 2019 02557
(151) 03/04/2019
(732) DUMITRU BUCILĂ, STR. DIMITRIE

PACIUREA NR. 1, CORP A,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DIMITRIE

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

clase:
16. Forme de tipare pentru confecţionarea
articolelor de îmbrăcăminte.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
42. Crearea de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
articole care servesc la acoperirea capului.
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───────

(210) M 2019 02558
(151) 03/04/2019
(732) NEVBOARD ACTIVITIES STAR

SRL, STR. NESTOR URECHE
NR. 18, JUDEŢUL PRAHOVA,
BUŞTENI, 105500, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

NEV BOARD
BALANCE BOARDS

(531) Clasificare Viena: 21.01.25; 26.05.12;
26.05.18; 27.05.01; 27.05.03

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

25. Îmbrăcăminte.
28. Jocuri, articole de gimnastică.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 02559
(151) 03/04/2019
(732) ADRIAN HĂDEAN, STR.

MEHEDINŢI NR. 50-52, AP. 11,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) Cabinet Individual de Proprietate
Intelectuală Irina Albuşel, STR.
NICOLAE RACOTA, NR.4, BL.69,
AP.32, SECTOR.1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

MEATic by Adi Hădean

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────
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(210) M 2019 02560
(151) 03/04/2019
(732) INDRIVO CONSULTANCY

SERVICES SRL, STR.
CERNIŞOARA NR. 46, BL. P18,
SC. 1, ET. 4, AP. 9, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

INDRIVO
TECHNOLOGY ALIVE

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, software pentru computere.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială şi
de cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2019 02561
(151) 03/04/2019
(732) CATALIN-GEORGE TURCULET,

STR. GHEORGHE DOJA NR. 157,
JUDEŢUL SUCEAVA, SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

GLOBAL MEDIA RECORDS

(531) Clasificare Viena: 01.05.01; 27.05.02;
27.05.04

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

9. Suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice, discuri compacte, DVD-uri, suporturi
digitale de înregistrare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 02562
(151) 03/04/2019
(732) LAURA OLTEANU TURCULET,

STR. GHEORGHE DOJA NR. 157,
JUDEȚUL SUCEAVA, SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

ACASA-I ROMANIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
29.01.15

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

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

9. Suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice, discuri compacte, DVD-uri, suporturi
digitale de înregistrare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 02563
(151) 03/04/2019
(732) COBCO LOGISTIC SRL, STR.

IULIU MANIU NR. 47, CAM. 207A,
BRAŞOV, 500091, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
COBCO

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

37. Construcţii de clădiri.
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───────

(210) M 2019 02564
(151) 03/04/2019
(732) NORD VEST NETWORK

SRL, ŞOS. CHITILEI NR. 232,
PARTER, CAM. 11, 12, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
VTS Alternative Transport

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

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2019 02565
(151) 03/04/2019
(732) ROMEO OIŢĂ, STR. UNIRII NR.

278A, COM. CORBEANCA, JUD.
ILFOV, SAT TAMAŞI, ILFOV,
ROMANIA
PETRE-FLORIN APOSTOL, STR.
DOMNIŢA RUXANDRA NR. 23,
CORP A, SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
NICOLAE CRISTESCU, STR.
MIHAI VITEAZUL NR. 14, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI

(540)

RETRO MUSIC FESTIVAL

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.10; 26.11.07; 26.04.01;
13.01.25

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
roşu, galben, mov, negru, roz

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

41. Servicii de divertisment, organizare de
festivaluri.

───────
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(210) M 2019 02566
(151) 03/04/2019
(732) CLUB MILITARI RESIDENCE SRL,

STR. GOSPODARI NR. 67, COM.
CHIAJNA, JUD. ILFOV, SAT ROSU,
ILFOV, ROMANIA

(540)

LEBADA LUXURY
RESORT & SPA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 01.01.05; 03.07.06; 03.07.24

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

35. Publicitate.
41. Divertisment, activități sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii de igienă și de îngrijire a frumuseții
pentru oameni sau animale.

───────

(210) M 2019 02567
(151) 03/04/2019
(732) Dunhill Tobacco of London

Limited, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, UNITED
KINGDOM, LONDON, WC2R 2PG,
MAREA BRITANIE

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

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat (roll your own tobacco), tutun
de pipă, produse din tutun, înlocuitori de tutun
(nu pentru uz medical), trabucuri, ţigări de foi,
brichete pentru ţigări/ţigarete, brichete pentru
trabucuri (cigar lighters), chibrituri, articole
pentru fumători, hârtie pentru ţigări/ţigarete,
tuburi pentru ţigari/tigarete, filtre pentru ţigări/
ţigarete, aparate de buzunar pentru rularea
ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale pentru
injectarea tutunului în tuburile de hârtie, ţigări/
ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/ţigarete
electronice, produse din tutun cu scopul de a fi
încălzite.

(210) M 2019 02568
(151) 03/04/2019
(732) Dunhill Tobacco of London

Limited, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, UNITED
KINGDOM, LONDON, WC2R 2PG,
MAREA BRITANIE

(740) SC ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET.1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 26335

(540)
SIKANDAR

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

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat (roll your own tobacco), tutun
de pipă, produse din tutun, înlocuitori de tutun
(nu pentru uz medical), trabucuri, ţigări de foi,
brichete pentru ţigări/ţigarete, brichete pentru
trabucuri (cigar lighters), chibrituri, articole
pentru fumători, hârtie
pentru ţigări/ţigarete, tuburi pentru ţigari/
tigarete, filtre pentru ţigări/ţigarete, aparate
de buzunar pentru rularea ţigărilor/ţigaretelor,
maşini manuale pentru injectarea tutunului în
tuburile de hârtie, ţigări/ţigarete electronice,
lichide pentru ţigări/ţigarete electronice, produse
din tutun cu scopul de a fi
încălzite.

MALTORADO
───────

(540)

(740) SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 
1,SECTOR 1, BUCUREŞTI, 
26335,ROMANIA

iustinas
Typewritten text


iustinas
Typewritten text
     Se invocă: Prioritatea nr. 2018 01031/03.10.2018,     țara Azerbaidjan, având starea acceptată.

iustinas
Typewritten text
       Se invocă: Prioritatea nr. 2018 01030/03.10.2018,      țara Azerbaidjan, având starea acceptată.
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(210) M 2019 02569
(151) 03/04/2019
(732) HARRIS CORPORATION, 1025

WEST NASA BOULEVARD,
MELBOURNE, FLORIDA, 32919,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

(540)
L3 HARRIS

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

7. Generatoare de armonice.
9. Hardware de calculator, înregistratoare de
date de voce şi de zbor pentru cabina de pilotaj,
înregistratoare şi transmiţătoare de date pentru
parametrii de zbor, semiconductori, comutatoare
de radio frecvenţă, detectoare de radar, testere
de zbor, şi anume, hardware şi software
de calculator pentru efectuarea de simulări
de zbor, telefoane şi echipament telefonic
cu fir şi wireless, şi anume, transmiţătoare
telefonice, hub-uri de telecomunicaţii în reţea,
conectori, receptoare şi alte dispozitive,
echipamente, produse şi componente de
comunicaţii telefonice, şi anume, hardware de
interfaţă telefonică de reţea, hardware de control
telefonic de securitate, hardware de control
telefonic multimedia, comutare telefonică, rutare,
şi hardware de interfaţă a abonatului, care sunt
utilizate în reţelele şi sistemele de calculatoare
şi comunicaţii, software de calculator pentru
utilizarea în comanda şi controlul sateliţilor în
domeniul comunicaţiilor prin satelit, software
de calculator pentru extragerea informaţiilor
în domeniul informaţiilor strategice şi tactice,
software pentru telemetrie computerizată pentru
utilizarea la colectarea şi transmiterea datelor
de la echipamentul de pe teren de la distanţă,
şi anume, sateliţi, avioane, rachete, sisteme de
suprafaţă în mişcare, instalaţii fixe configurate
de la distanţă şi informaţii de comunicaţii şi
comandă şi control, software de calculator
pentru utilizarea în colectarea şi transmiterea
datelor în domeniul tehnologiei medicale, şi
anume, aparate/maşini cu raze X, aparate/
maşini cu senzor magnetic, aparate/maşini de
teledetecţie acustică, aparate/maşini de urmărire
chimică, software de calculator pentru utilizarea
în controlul şi operarea echipamentului în timp
real, şi anume, aparate/maşini cu raze X,
aparate/maşini cu sensor magnetic, aparate/

maşini de teledetecţie acustic, aparate/maşini
de urmărire chimică, controlul navigării în zbor,
echipament de siguranţă în zbor, şi anume,
reportofoane, sisteme de telemetrie pe avioane,
sisteme de întreţinere pe avioane, scanere
de telemetrie, sisteme de efracţie, sisteme
şi imagini de punctaj în luptă, sistemele de
manipulare a traficului aerian, monitoare, imagini
digitale, sisteme radar, şi sisteme de stare
a vehiculului şi de monitorizare, software de
calculator pentru conştientizarea situaţiei şi
reprezentare într-un sistem de comunicaţii şi
control prin Iegătură de date, amplificatoare
de canal şi filtre de frecvenţă pentru utilizare
în domeniul telecomunicaţiilor, hardware de
calculator pentru procesarea informaţiilor cheii
electronice, şi anume, procesarea informaţiilor
legate de criptarea electronică şi alte tehnologii
de securitate, limitatoare de radio frecvenţă,
transpondere satelit, controlere de transponder,
sisteme de comunicaţii sigure constând din
procesoare digitale, modulatoare, antene,
emiţătoare, receptoare, şi hardware şi software
de calculator de criptare pentru dispozitivele
de procesare în siguranţă a algoritmilor pentru
utilizarea la colectarea, transmiterea şi analiza
informaţiilor cu transmitere prin aer, prin satelit,
terestră şi maritimă, sisteme de cornunicaţii,
constand din legături de comunicaţie prin
microunde cu viteză mare de transmitere a
datelor şi hardware de calculator, sisteme
de comunicaţii, constând din componente
radio telefonice şi de microunde cu viteză
mare de transmitere a datelor, procesoare
digitale, hardware de calculator, software de
calculator care conţin algoritmi pentru utilizarea
la prelucrarea comunicaţiilor sigure şi software
de calculator pentru difuzarea şi/sau primirea
în siguranţă a comunicaţiilor şi a informaţiilor
sau datelor, echipamente de la bordul sateliţilor
oferind capacităţi de subsistem, şi anume,
module electronice şi carduri cu circuite pentru
înregistrarea digitală pe bază de semiconductori,
prelucrarea semnalului video, prelucrarea
şi traducerea semnalului de comunicaţii,
dispozitive cu microunde, echipament, produse
şi componente, şi anume transmiţători de
frecvenţă, convertori de frecvenţă, sintetizatoare
de frecvenţă, modulatoare de frecvenţă, filtre
de frecvenţă, amplificatoare de putere a
frecvenţei, componente pasive, comutatoare
mecanice, sistem de monitorizare a frecvenţei
wireless şi seturi asociate de carduri cu
circuite pentru împlementarea componentelor
electronice care furnizează determinarea
frecvenţei, caracteristicile frecvenţei, starea
frecvenţei şi controlul frecvenţei, echipament
de navigaţie radio, alcătuit din echipament
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cu microunde pentru înregistrare, transmitere
şi primire, şi anume, microprocesoare, afişaje
electronice, dispozitive digitale de stocare,
transmiţătoare şi receptoare radio, oferind
următoarele capacităţi, sistem de navigare,
comandă şi control al vehiculului, indicaţii şi
avertizări ale vehiculului, înregistrarea datelor
şi a telemetriei, echipament şi dispozitive
de supraveghere, şi anume, subsisteme ISR
(recunoaştere inteligentă a supravegherii) care
utilizează componente hardware şi programe
informatice pentru a furniza o probă a spectrului
electromagnetic în frecvenţe prescrise pentru
a extrage conţinutul de informaţii disponibile
pentru analiză, pentru utilizarea în avioane
militare şi civile, senzori electronici care
furnizează în timp real, posibilitatea de a
colecta date şi informaţii electronice, şi anume,
de a simţi spectrului electromagnetic extern
şi de a converti acea energie primită într-
o reprezentare digitală a energiei, prelucrarea
datelor şi informaţiilor electronice, şi anume,
filtrarea reprezentării digitale a energiei şi
traducerea ei într-o reprezentare vizuală sau
audio a informaţiei, aparate de analiza datelor şi
informaţiilor electronice, şi anume, compararea
informaţiilor cu referinţe geografice, detectarea
oricăror modificări şi afişarea modificărilor pentru
confirmarea vizuală, suporturi magnetice de
stocare a datelor şi informaţiilor electronice,
şi anume, transferul datelor şi informaţiilor la
un dispozitiv digital de stocare şi diseminarea
datelor şi informaţiilor electronice, şi anume,
crearea de informaţii pe baza unor pe pachete
electronice care pot fi trimise pe orice suport
selectat de transfer către alte locaţii la
distanţă, hardware şi software electronic de
calculator care permit colectarea, monitorizarea,
analiza, stocarea şi prezentarea imaginilor
medicale, dispozitive şi echipament de reţea
de calculator, şi anume, hardware care
permite interconectarea semnalelor analogice
sau digitale în PSTN (reţea publică de telefonie
în comutaţie) sau reţea globală de informaţii şi
crearea capacităţii de a duce aceste semnale
într-un sistem mobil de comunicaţii, hardware
telefonic de calculator care permite crearea unei
ultime mile wireless, şi anume, conexiuni radio
wireless între o sursă centrală şi destinaţia, în
care sistemul de telefonie şi cel de date au locaţie
fixă sau capacitate de operare mobilă, terminale
de comunicaţii constând din hardware de
calculator, care furnizează crearea şi conectarea
semnalelor de comunicaţie multimedia, inclusiv
analogice, voce, date şi video şi permit
semnalelor să fie conectate la alte terminale de
comunicaţii sau alte noduri de reţea, sisteme
de transmisie radio şi televiziune care cuprind

emiţătoare, monitoare, mixere de semnal,
codificatoare şi decodoare de semnal audio şi
video şi echipamente de editare, şi anume,
procesoare de semnal, emiţătoare şi receptoare
pentru comunicaţii prin satelit, sisteme de reţele
operate prin calculator care cuprind componente
hardware şi software de calculator pentru
transmiterea de date între computere conectate
în reţea şi pentru administrarea computerelor şi
a transmisiei de date pe reţeaua susmenţionată,
sisteme informatice care cuprind calculatoare
şi software de calculator pentru prelucrarea
datelor, redactare şi afişare de date, sisteme
de avionică ce conţin hărţi digitale, magistrale
de date cu fibră optică şi cablu, dispozitive de
memorie, instrumente pentru afişarea, stocarea,
prelucrarea, şi recuperarea datelor legate
de vreme, tactice, strategice şi securizate,
controlul cabinei de pilotaj şi afişarea datelor,
antene fazate, echipamente de poziţionare
globală, cuprinzând procesatori şi afişaje de
date, sisteme de comunicaţii pentru controlul
traficului aerian formate din componente
hardware şi software de calculator pentru
afişarea transportului, transmiterii, controlului,
comutării, rutarea şi primirea informaţiilor
de trafic aerian, calculatoare si software
de calculator pentru conversia imaginilor în
date şi pentru analiza, afişajul şi imprimarea
datelor în domeniul extracţiei imaginilor bi
şi tridimensionale, manipularea, afişarea şi
înregistrarea geografică, sisteme securizate
operate de calculator constând din hardware
şi software de calculator, şi baze de date
criptate, toate folosite pentru asigurarea şi
controlul securităţii şi accesului unei reţele
de calculatoare şi a informaţiilor conţinute de
aceasta şi anume, urmărirea traficului aerian
şi transmiterea de mesaje criptate piloţilor,
gestionarea bazelor de date, transferul de fişiere,
şi pentru conectarea computerelor şi a bazelor
de date într-o reţea şi pentru gestionarea
circulaţiei, sistem de gestiune a companiilor
aeriene care cuprinde computere şi software de
calculator pentru gestionarea bazelor de date şi
pentru schimbul de informaţii despre aeronave
şi operaţiunile aeronavelor, procesoare de
analiză a semnalelor de televiziune, şi anume,
panouri cu afisej electronic pentru afişarea
semnalelor, terminale de evaluare a semnalelor
compuse în principal din hardware personalizate
de analiză a semnalelor cu afişaj integrat
şi componente de analiză a software-ului
care operează pe computere la standardele
industriei şi monitoare pentru evaluarea calităţii
semnalelor analogice şi digitale, servere de
analiză a suporturilor pentru verificarea calitţii
conţinutului suportului digital, module de interfaţă
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de semnal, analizatoare portabile de semnal,
analizatoare de semnal optic, testere de circuit
pentru monitorizarea semnalelor difuzate, şi
instrumente de monitorizare video, şi anume,
instrumente de monitorizare video, bazate pe
software, şi anume, software de calculator
pentru monitorizarea şi conectarea intensităţii
conţinutului media, generatoare electronice
de referinţe de timp şi anume, generatoare
de semnal pentru referinţă de timp pentru
generarea semnalului de timp şi a semnalului
de testate al sistemului de difuzare hardware
şi software de calculator pentru producţie,
post-producţie şi difuzare de televiziune, şi
anume, demodulatoare, indicatoare digitale, şi
anume, afişaje electronice dinamice şi servere
de calculatoare pentru conectarea în reţea
şi software de calculator pentru gestionarea
şi controlul afişajelor electronice dinamice,
amplificatoare de distribuţie, editoare audio/
video, şi anume, staţii de lucru de calculatoare
echipate cu software de calculator pentru
editarea materialelor programelor audio şi video,
hardware de calculator şi software de calculator
vândute ca o unitate pentru a genera caractere/
personaje şi qrafică, software de calculator
pentru generarea efectelor vizuale, hardware
de calculator şi software de calculator vândute
ca unitate pentru generarea şi introducerea
marcării în timpul emisiei, a modulelor de
alertă de urgenţă, şi anume, module electronice
computerizate şi software de calculator asociate
pentru implementarea difuzării mesajelor publice
de alertă de urgenţă, transporturi de semnal
prin fibra optică, comutatoare electronice de
control principal pentru semnale audio si video,
compresoare de semnal audio şi video şi
decompresoare de semnal audio şi video,
multiplexoare şi demultiplexoare, dispozitive de
proiecţie rnultiplă, software de aplicaţie pentru
monitorizarea şi controlul reţelei informatice
de transmisie, panouri de control electronice
pentru reţea, receptoare şi decodoare audio,
video şi de date, comutatoare electronice
de direcţionare pentru semnalele audio şi
video, servere video, reţea cornputerizată video,
module de sincronizare NTP compuse în
principal din hardware de calculator şi software
de calculator pentru efectuarea sincronizării
NTP, ceasuri de sincronizare a semnalului,
module de transport al semnalului, gestionări
de sincronizare şi temporizare audio/video
compuse în primul rând din circuite de
generare a ceasurilor de înaltă precizie pentru
sincronizarea audio cu video, instrumente
de validare a semnalului emis, software de
calculator pentru crearea şi afişarea marcajelor
secvenţei de timp, convertizoare de frecvenţă

a semnalului în sus/în jos, convertizoare
încrucişate pentru formate de semnal, toate
pentru utilizări în industria de divertisment
şi mass-media, software pentru operaţiuni
de difuzare în publicitate, vânzări, trafic şi
facturare, automatizare, gestionarea activelor
digitale, programare şi gestionarea drepturilor,
şi anume, software de calculator pentru
gestionarea, monitorizarea şi automatizarea
proceselor de cumpărare, vânzare, planificare,
cercetare, gestionarea inventarului, urmărirea
producţiei şi proceselor de contabilitate pentru
publicitate şi conţinut general pentru industria
mediatică şi de divertisment, software de
calculator pentru controlul şi monitorizarea
sistemelor de comutare pentru semnalele de
radio şi televiziune, software de calculator pentru
gestionarea, monitorizarea şi automatizarea
creării, mutării, locaţiei, arhivării, recuperarii şi
utilizării activelor media digitale, software de
calculator, şi anume, software de gestionare
a proceselor comerciale (de afaceri) şi de
mesagerie, pentru gestionarea şi controlul
fluxului de lucru uman şi automatizat şi
comunicaţiilor multi-sistem pentru utilizare în
industria de divertisment şi mass-media, centre
de gestionare a reţelei formate în principal din
radiouri mobile şi portabile şi conţinând de
asemenea controlere de staţie pe bază electrică,
controlere de comunicaţii electrice şi controlere
de reţea electrice, radiouri mobile şi imobile
de comunicaţie bidirecţională, radiouri portabile
de comunicaţie bidirecţională, portaluri de reţea
radio care cuprind calculatoare, comutatoare
de calculator şi software de calculator asociate
pentru comunicări de voce si date, reţele
pe bază de protocol Internet cuprinzând
hardware de calculator şi software de calculator
pentru comunicaţii interoperabile, echipamente
de telecomunicaţii, şi anume, sisteme de
comunicaţii radio cu resurse partajate pentru
serviciul public şi aplicaţii industriale, compuse
din radiouri potabile de comunicaţii, controlere
de staţie pe bază electrică, controlerele de
comunicaţii electrice şi întrerupătoare de circuit,
echipamente de control pentru radiouri mobile
bidirecţionale şi radiouri fixe bidirecţionale, şi
anume, echipament pentru staţia de bază
pentru interconectare şi comunicaţii fixe şi
mobile, celule alcătuite în principal din hardware
electronic, software de calculator, antene şi
staţii de bază, staţii de control compuse în
primul rând din radiouri, hardware radio şi
software de calculator asociat, staţii de comandă
desktop compuse în principal din radiouri,
hardware radio şi software de calculator asociat,
hardware pentru consola dispecerat, şi anume,
console dispecerat şi software pentru realizarea



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
03/04/2019

comunicaţiilor de urgenţă şi a celor care nu
sunt urgenţe şi efectuarea comenzii şi controlului
personalului de siguranţă publică şi al activelor,
hardware de calculator şi software de calculator
de gestionare a site-ului pentru gestionarea
radiourilor de comunicaţii şi a staţiilor de bază, şi
hardware de calculator şi software de calculator
de monitorizare a reţelelor, pentru monitorizarea
radiourilor de comunicaţii şi a staţiilor de bază,
sisteme radio de comunicaţii de date compuse
în principal din radiouri mobile de comunicaţii
şi conţinând şi radiouri imobile de comunicaţii,
radiouri portabile de comunicaţii, controlere de
staţii de bază, controlerele de comunicaţii, şi
controlere de reţea, portaluri de reţele de
radiouri de comunicaţii compuse în principal
din calculatoare, comutatoare de calculator
şi software de calculator asociat pentru
furnizarea unui portal între reţele, reflectoare
detaşabile în spaţiu pentru comunicaţii prin
satelit, calculatoare şi software de calculator
pentru conversia reţelelor de puncte de date
de altitudine (for converting elevation data
point clouds) primite de la dispozitive de
teledetecţie în date, şi pentru analiza, afişarea
şi imprimarea datelor în domeniul extracţiei,
manipulării, afişării şi înregistrării geografice
a caracteristicilor tridimensionale, calculatoare
şi software de calculator pentru gestionarea,
catalogarea şi recuperarea imaginilor geo-
spaţiale, a produselor derivate din imagini
şi a altor produse de informaţii, prin
sincronizarea cataloagelor de date din diferite
locaţii de stocare, calculatoare şi software
de calculator pentru gestionarea, prelucrarea,
exploatarea şi difuzarea informaţiilor din imagini
în mişcare (motion imaginary intelligence),
computere şi software de calculatoare
pentru gestionarea, prelucrarea, exploatarea
şi difuzarea prezentărilor de planificare a
zborurilor către pilotii de aviaţie generală
şi controlorii de trafic aerian, radiouri
de comunicaţii interconectate, terminale de
comunicaţii de la bordul navelor alcătuite în
primul rând din antene, piedestale, dispozitive de
poziţionare, modemuri, convertizoare care cresc
frecvenţa, convertizoare care scad frecvenţa,
amplificatoare şi interfeţe de utilizator, terminale
de comunicaţii terestre alcătuite în primul
rând din antenele, piedestale, dispozitive de
poziţionare, modemuri, convertizoare care cresc
frecvenţa, convertizoare care scad frecvenţa,
amplificatoare şi interfeţe de utilizator, sisteme
de informaţii computerizate alcătuite în primul
rând din calculatoare şi software de calculator
pentru prelucrarea datelor, redactarea şi
afişarea datelor în domeniul sistemelor de
informaţii legate de recensăminte, sisteme

de informaţii medicale, sisteme inteligente
de distribuţie a energiei electrice, sisteme
de raportare şi prognozare meteorologică şi
sisteme de raportare şi prognozare în domeniul
mediului, echipamente de avionică, şi anume,
compresoare şi decompresoare ale semnalelor
de video, surse de alimentare, rafturi de
montare special adaptate pentru montarea
şi interconectarea aparatelor electronice,
procesoare de semnale aeropurtate pentru
interoperabilitatea şi direcţionarea reţelei,
comutatoare securizate de reţea, software
de calculator sub forma protocoalelor de
interconectare pentru a facilita schimbul de
mesaje electronice şi de date, legături de
date prin radiofrecvenţă (RF) pentru arme,
legături de date wireless UHF/VHF, componente
electronice fazate, şi anume, electronice cu
conformaţie de fază alcătuite în principal din
amplificatoare de putere şi care conţin, de
asemenea, amplificatoare de zgomot de nivel
scăzut, transformatoare de fază, unităţi de
decalare de timp, comutatoare de transmisie
şi recepţie, separatoare de reţea, combinatoare
de reţea, convertizoare care cresc frecvenţa,
convertizoare care scad frecvenţa, controlere
de reţea şi surse de alimentare ale reţelei
şi echipamente de control, şi anume, unităţi
de control al antenei, unităţi de referinţă
pentru poziţie şi direcţie, unităţi de control
de transmisie/recepţie, controlere ale poziţiei
antenelor şi comutatoare de selecţie a benzii
de frecvenţă, sisteme de comunicaţii pentru
controlul traficului aerian formate din hardware
de calculator şi software de calculator pentru
afişarea, transmiterea, controlul, comutarea,
rutarea şi primirea de date meteorologice,
radiouri bidirecţionale pentru comunicarea de
voce, date, imagini şi video pentru utilizarea
de către armată şi alte agenţii guvernamentale,
radiouri de cornunicaţii bidirecţionale, şi anume,
radiouri de comunicaţii de voce şi date operabile
pe mai multe benzi de frecvenţă pentru a permite
funcţionarilor de siguranţă publică şi echipelor de
intervenţie cum ar fi agenţiile de aplicare a legii,
paramedicii, pompierii şi personalul militar să
comunice în mod interoperabil unii cu alţii chiar
dacă respectivele lor infrastructuri preexistente
de comunicaţii ar putea fi incompatibile între
ele, sisteme de comunicaţii radio cu resurse
partajate pentru servicii publice şi aplicaţii
industriale, şi anume, staţiile de bază de celular
şi staţiile de bază radio mobile pentru radiouri
mobile şi fixe de comunicaţii bidirecţionale,
difuzoare pentru radiouri mobile de comunicaţii
bidirecţionale, difuzoare pentru radiouri imobile
de comunicaţii bidirecţionale, încărcătoare
de baterii pentru radiouri de comunicaţii
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bidirecţionale, reţele de comunicaţii pe bază
de protocoale internet alcătuite în principal
din hardware de calculator şi software de
calculator pentru implementarea comunicaţiilor
interoperabile, module criptografice şi anume,
module electronice cu firmware încorporat
pentru criptarea datelor, circuite integrate, şi
anume, motoarele de criptare, adaptoare de
comunicaţii wireless prin frecvenţe radio, şi
anume, carduri de interfaţă de reţea, software
pentru operarea cardurilor de interfaţă de
reţea wireless prin frecvenţă radio, software
de comunicaţii pentru conectarea cardurilor
de interfaţă de reţea wireless prin frecvenţă
radio la o reţea de comunicaţii locală,
portaluri de reţele de radio compuse în
principal din calculatoare, comutatoare de
calculatoare şi software de calculator în
domeniul comunicaţiilor de voce şi date, software
de calculator pentru a fi utilizate în domeniul
controlului traficului aerian, şi anume, pentru
supravegherea, întreţinerea, administrarea,
depanarea şi configurarea software-ului de
calculator pentru monitorizarea performanţei
sistemelor de control al traficului aerian,
definirea cartografierii, încărcarea actualizărilor
de software şi a noilor versiuni, controlul
accesului, definirea utilizatorului, alocarea
circuitului, editarea hardware-ului, raportarea
recuperării şi a diagnosticării.
14. Brelocuri din piele pentru chei, brelocuri din
plastic pentru chei.
16. Blocnotesuri/carneţele, blocnotesuri/
carneţele adezive, pixuri şi stilouri, pixuri cu
bilă, pixuri de marcare, carnete/caiete de notiţe,
carnete/caiete cu spiral, carnete/caiete de hârtie,
coperţi din piele pentru blocnotesuri/carneţele de
notiţe, blocnotesuri/carneţele de notiţe, agrafe
pentru hârtie, markere pentru documente.
18. Genţi pentru cumpărături/sacoşe, genţi de
pânză, genţi pentru curieri, genţi de sport,
rucsacuri/ghiozdane cu curele reglabile/bretele
din şnur şi buzunare/săculeţi cu fermoar.
21. Căni de cafea, sticle din plastic pentru apă,
vândute fără conţinut (goale), sticle din aluminiu
pentru apă, vândute fără conţinut (goale).
25. Îmbrăcăminte pentru bărbaţi şi femei, şi
anume, cămăşi, cămăşi cu guler fără nasturi,
tricouri, jachete, veste de vânt şi jachete
impermeabile.
35. Consultanţă şi consiliere în managementului
logisticii în domeniul telecomunicaţiilor,
consultanţă în afaceri şi asistenţă comercială
în exploatarea/operarea sistemelor şi reţelelor
de telecomunicaţii pentru terţi, consultanţă în
afaceri şi asistenţă în domeniul managementului

reţelelor de telecomunicaţii, şi anume,
exploatarea/operarea şi administrarea reţelelor
de telecomunicaţii şi a legăturilor de comunicaţii
pentru terţi.
36. Servicii de brokeraj imobiliar comercial
(commercial real estate brokerage services).
37. Consultanţă tehnică în domeniul construcţiei
de clădiri cu instalaţii fixe pe pământ (pe
uscat), consultanţă tehnică şi asistenţă în
domeniul construcţiei, reparării şi întreţinerii
submarinelor şi navelor, consultanţă tehnică
privind instalarea, repararea şi întreţinerea
instalaţiilor mobile şi fixe pe pământ (pe
uscat), a sateliţilor şi a sistemelor de informaţii
conexe, şi anume, securitatea informaţiilor,
comunicaţii, produse cu microunde şi telemetrie
şi instrumente de măsura (instrumentation),
consultanţă tehnică şi asistenţă în domeniul
implementării echipamentelor şi sistemelor
de hardware pentru calculatoare, servicii de
upgradare a infrastructurii IT şi de comunicaţii, şi
anume, actualizarea hardware-ului de calculator
pentru IT şi sisteme de comunicaţii, servicii
de întreţinere a sistemelor de telecomunicaţii,
şi anume, întreţinerea echipamentelor de
comunicaţii radio, televiziune şi digitale pentru
terţi.
38. Consultanţă tehnică în domeniul
comunicaţiilor prin satelit şi al comunicaţiilor prin
sisteme conexe de informaţii de comunicaţii,
şi anume, prin comunicaţii prin transmisie prin
satelit, produse cu microunde şi prin telemetrie
şi instrumente de măsurare, consultanţă şi
asistenţă tehnică în domeniul telemetriei şi
comunicaţiilor securizate.
42. Consultanţă tehnică şi asistenţă în domeniul
avionicii, consultanţă privind tehnologia
informaţiei în domeniile submarinelor şi navelor,
instalaţiilor mobile şi fixe pe pământ (pe
uscat), sateliţilor şi sistemelor de informaţii
conexe, şi anume, securitatea informaţiilor,
comunicaţii, produse cu microunde şi telemetrie
şi instrumente de măsură, proiectarea de
sisteme informatice pentru integrarea software-
ului, servicii de întreţinere şi de informare
a utilizatorilor, sisteme de suport operare
pentru integrarea software-ului, servicii suport/
asistenţă de întreţinere şi de planificare
şi aprovizionare, şi furnizare de servicii
de asistenţă de control pentru reţele de
control prin satelit, sisteme de comunicaţii
de apărare în timp real, şi sistemele de
colectare a informaţiilor de apărare în timp real,
proiectare de sisteme informatice pentru suport
tehnic (engineering support) pentru lansări de
sateliţi, sisteme de comunicaţii implementate şi
sisteme implementate de colectare de informaţii,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
03/04/2019

consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniul
de personalizare a produselor de hardware
de calculator şi produselor de software de
calculator, consultanţă şi asistenţă în domeniul
serviciilor de management/de gestionare a
programelor de calculator, cu serviciile de
management/de administrare a site-urilor de
calculator, şi implementarea şi managementul/
gestionarea reţelelor de comunicaţii fără fir
(wireless) ale altora şi servicii de management/
gestiune a legăturilor de comunicaţii, servicii de
suport/asistenţă tehnică, şi anume, depanare
în ceea ce priveşte diagnosticarea şi
testarea problemelor hardware şi software ale
computerului, furnizarea unui site web interactiv
care permite utilizatorilor să intre, să acceseze,
să monitorizeze şi să genereze rapoarte
de informare despre semnale de informaţii
concepute strategic şi tactic (designed strategic
and tactical signal intelligence information
reports), servicii de migrare a infrastructurii IT
şi de comunicaţii, servicii de implementare a
infrastructurii IT şi de comunicaţii, servicii de
suport tehnic, şi anume migrarea aplicaţiilor
centrului de date, a serverului şi a bazei
de date, servicii de migrare a datelor,
gestionarea serviciilor pe bază de tehnologii ale
informaţiilor (IT) securizate pentru terţi, şi anume,
managementul/gestionarea aplicaţiilor software
IT, managementul/gestionarea serviciilor de
întreprinderi, şi anume, gestionarea aplicaţiilor
de software, managementul/gestionarea
asigurării informaţiilor, şi anume, gestionarea
restricţiilor (gestionarea restrângerii accesului)
la reţea, date şi accesul la informaţii şi
gestionarea scanării şi eliminării datelor şi
programelor neautorizate din fişiere şi reţele
şi gestionarea securităţii cibernetice, şi anume,
întreţinerea de software de calculator referitoare
a securitatea calculatoarelor şi prevenirea
riscurilor asociate calculatoarelor, servicii de
consultanţă pentru hardware şi software de
calculator, consultanţă tehnică în domeniul
tehnologiei de telecomunicaţii, consultanţă
tehnică în domeniul tehnologiei informaţiei (IT),
actualizarea şi întreţinerea de software de
calculator, servicii de integrare a tehnologiei
informaţiilor (IT), suport/asistenţă tehnică, şi
anume, monitorizarea sistemelor de reţea,
servicii de întreţinere software şi servicii de
monitorizare tehnică la distanţă a reţelelor
de calculatoare, servicii de calculator (servicii
informatice), şi anume, gestionarea de la
distanţă a sistemelor de tehnologia informaţiei
(IT) pentru terţi, planificarea, proiectarea şi
gestionarea sistemelor de tehnologia informaţiei
(IT), proiectare de hardware şi software de
calculator, proiectare de reţele de calculatoare

pentru terţi, servicii de asigurare a informaţiilor
pentru protejarea confidenţialităţii, integrităţii
şi disponibilităţii sistemelor de informaţii şi
a datelor de afaceri esenţiale ale altora, şi
anume proiectarea, implementarea şi operarea
securizată a sistemelor de comunicaţii şi
a retelelor de informaţii, pentru protejarea
confidentialităţii, integrităţii şi disponibilităţii
sistemelor de informaţii şi a datelor de afaceri
esenţiale ale altora, servicii de proiectare
a sistemelor de telecomunicaţii, şi anume
proiectarea echipamentelor de comunicaţii
radio, de televiziune şi digitale pentru terţi,
şi proiectarea şi integrarea sistemelor şi
reţelelor de calculatoare pentru terţi, şi anume,
proiectarea şi integrarea sistemelor telefonice,
a sistemelor de comunicaţii şi a sistemelor de
afişare.
45. Consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniul
securităţii informaţiilor şi al serviciilor de
securitate a informaţiilor pentru comunicaţii de
voce, date şi video securizate şi nesecurizate,
autorizarea utilizatorului, recunoaştere şi criptare
a mesajelor.

───────

(210) M 2019 02570
(151) 03/04/2019
(732) SC IDEEA HOTEL SRL, STR.

ALEXANDRU NR. 10, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Ideea Clean Zone

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.13; 27.01.12; 05.03.13; 05.01.16

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

3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive, săpunuri, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, produse cosmetice,
loţiuni pentru păr, pastă de dinţi.

───────

(210) M 2019 02571
(151) 03/04/2019
(732) SC IDEEA HOTEL SRL, STR.

ALEXANDRU NR. 10, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Ideea Hotel Zone

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 05.03.13;
05.01.16; 03.13.01; 27.05.01; 27.05.13;
27.01.12

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

clase:
3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive, săpunuri, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, produse cosmetice,
loţiuni pentru păr, pastă de dinţi.

───────

(210) M 2019 02572
(151) 03/04/2019
(732) SC IDEEA HOTEL SRL, STR.

ALEXANDRU NR. 10, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Wellness Ideea Zone

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 05.03.13;
05.01.16; 03.13.01; 27.05.01; 27.05.13;
27.01.12

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

clase:
3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive, săpunuri, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, produse cosmetice,
loţiuni pentru păr, pastă de dinţi.

───────

(210) M 2019 02573
(151) 03/04/2019
(732) ELENA A ROMÂNIEI, SYCAMORE

TERRACE 4, GB.DH, HASWELL,
DUDLEY, MAREA BRITANIE

(740) SC COSMOVICI SI ASOCIATII
SRL, STR. TACHE IONESCU NR.
5, AP. 13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Principesa Elena

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

16. Hartie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi de
birou, cu excepţia mobilei, materiale de desen
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şi materiale pentru artişti, materiale didactice
şi educative, folii de plastic pentru documente,
folii şi pungi pentru ambalat şi impachetat,
caractere tipografice, forme de tipar, instrumente
de scris, mape, bannere din hârtie, flyere,
plicuri (papetărie), agende, sigilii (ştampile),
broşuri, materiale imprimate, publicaţii periodice,
reviste (publicaţii periodice), ziare, buletine de
ştiri, prospecte, cărţi, formulare, hărţi, manuale,
imagini, calendare, cataloage, greutati de hârtie,
deschizătoare de scrisori, suveniruri din plastic,
programe de calculator în format tiparit, benzi
de hârtie, carcase metalice pentru produse de
biroticâ şi papetărie.
30. Cafea, ceaiuri, cacao şi înlocuitori ai
acestora, făină şi preparate din cereale, orez,
alimente semipreparate şi snack-uri, alimente
pe bază de ovăz, pâine, produse de patiserie
şi produse de cofetarie, dulciuri (bomboane),
ciocolată, îngheţată, biscuiţi, condimente, sosuri
(condimente), preparate aromatice (altele decât
uleiurile esenţiale).
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi
alte băuturi nealcoolice, băuturi răcoritoare
necarbogazoase, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor, băuturi energizante.
33. Bauturi alcoolice (cu exceptia berii).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
marketing, marketing prin televiziune, radio,
telecomunicaţii, e-mail şi Internet sau orice
altă platformă electronică interactivă, cercetări
de business, cercetări de afaceri, închiriere
de echipamente de birou, consiliere pentru
ocuparea forţei de muncă, servicii caritabile, şi
anume organizarea şi desfăşurarea programelor
de voluntariat şi a proiectelor de
servicii comunitare, toate cele menţionate mai
sus sunt furnizate şi online prin intermediul
internetului sau al oricărei alte platforme
electronice interactive.

───────

(210) M 2019 02574
(151) 03/04/2019
(732) MARIA A ROMÂNIEI, STR. IVAN

PETROVICI PAVLOV NR. 34,
SECTOR 1, BUCURESTI, 012192,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC COSMOVICI SI ASOCIATII
SRL, STR. TACHE IONESCU NR.
5, AP. 13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Principesa Maria

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi de
birou, cu excepţia mobilei, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, materiale didactice
şi educative, folii de plastic pentru documente,
folii şi pungi pentru ambalat şi impachetat,
caractere tipografice, forme de tipar, instrumente
de scris, mape, bannere din hşrtie, flyere,
plicuri (papetarie), agende, sigilii (ştampile),
broşuri, materiale imprimate, publicaţii periodice,
reviste (publicaţii periodice), ziare, buletine de
ştiri, prospecte, cărţi, formulare, hărţi, manuale,
imagini, calendare, cataloage, greutăţi de hârtie,
deschizătoare de scrisori, suveniruri din plastic,
programe de calculator în format tipărit, benzi
de hârtie, carcase metalice pentru produse de
birotică şi papetârie.
30. Cafea, ceaiuri, cacao şi înlocuitori ai
acestora, făină şi preparate din cereale, orez,
alimente semipreparate şi snack-uri, alimente
pe bază de ovăz, pâine, produse de patiserie
şi produse de cofetărie, dulciuri (bomboane),
ciocolată, îngheţată, biscuiţi, condimente, sosuri
(condimente), preparate aromatice (altele decât
uleiurile esenţiale).
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi
alte băuturi nealcoolice, băuturi racoritoare
necarbogazoase, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor, băuturi energizante.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
marketing, marketing prin televiziune, radio,
telecomunicaţii, e-mail şi Internet sau orice
altă platformă electronică interactivă, cercetări
de business, cercetări de afaceri, inchiriere
de echipamente de birou, consiliere pentru
ocuparea forţei de muncă, servicii caritabile, şi
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anume organizarea şi desfăşurarea programelor
de voluntariat şi a proiectelor de
servicii comunitare, toate cele menţionate mai
sus sunt furnizate şi online prin intermediul
internetului sau al oricărei alte platforme
electronice interactive.
41. Servicii de educaţie, furnizarea de formare,
activităţi culturale, servicii caritabile, şi anume
educaţie, formare şi monitorizare academică,
organizarea de cursuri, seminarii şi evenimente
ceremoniale, servicii de cluburi private
(divertisment), publicaţii electronice, servicii
de publicare, organizarea şi desfăşurarea de
conferinţe, congrese, seminarii, ateliere de lucru,
simpozioane, colocvii şi expozitii, organizarea
şi desfăşurarea de examene, prezentarea de
spectacole live, servicii de concerte muzicale,
publicarea de materiale tipărite, lucrări scrise,
cărţi şi texte, producţia sau eliberarea de cărţi,
filme, videoclipuri, benzi, discuri, materiale radio
sau de televiziune, producţia sau difuzarea de
cărţi, filme, videoclipuri, benzi, discuri,
materiale radio sau de televiziune referitoare
la formare, instruire şi informare, producţia de
material didactic şi didactic pe suport CD si
CD-ROM, servicii de bibliotecă, asigurarea şi
exploatarea facilităţilor de recreere şi sportive,
formare profesională, spectacole muzicale şi
artistice, în scopuri sportive şi de agreement.

───────

(210) M 2019 02575
(151) 03/04/2019
(732) AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE

MANAGEMENT AL CALITĂȚII
ÎN SĂNĂTATE, SPLAIUL
INDEPENDENȚEI NR. 202A,
SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ANMCS

(531) Clasificare Viena: 25.05.03; 25.05.25;
26.04.09; 26.04.18; 27.05.01; 29.01.14;
24.07.01; 24.07.23

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, galben, roșu, alb

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2019 02576
(151) 03/04/2019
(732) AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE

MANAGEMENT AL CALITĂȚII
ÎN SĂNĂTATE, SPLAIUL
INDEPENDENȚEI NR. 202A,
SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ACREDITAT ANMCS
SIGURANȚA PACIENTULUI

ȘI CALITATEA SERVICIILOR

(531) Clasificare Viena: 24.07.01; 24.07.23;
26.01.11; 26.01.16; 26.01.18; 26.11.08

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
300C, 280C), gri, roșu, galben, alb

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
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persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2019 02577
(151) 03/04/2019
(732) FDC NATURA GROUP SRL, STR.

POLONĂ NR. 68, ET. 3, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

B. Well your natural way

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.12
(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.
5. Suplimente alimentare pentru oameni și
animale.
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, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, cursuri de nutriție
(nemedicale), organizare de cursuri de nutriție,
servicii educative în domeniul nutriției, servicii de
educație în materie de nutriție.
42. Crearea unei platforme de internet pentru
comerțul electronic.

───────

(210) M 2019 02578
(151) 03/04/2019
(732) SIMONA NEGRILA, STR.

CRÂNGULUI NR. 7, BL. 12,
SC. A, AP. 1, JUD. COVASNA,
SFÂNTU GHEORGHE, COVASNA,
ROMANIA

(540)

AS IMOBILIARE
Everything you need

(531) Clasificare Viena: 26.15.01; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.22; 29.01.14

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

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

36. Consultanță imobiliară, agenție imobiliară,
servicii imobiliare, administrare de imobile.

───────

(210) M 2019 02579
(151) 03/04/2019
(732) CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

BD. BUCUREŞTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011941,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Traditie si rafinament

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare
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(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată) (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 02580
(151) 03/04/2019
(732) ALBERT BUICAN, STR. MATEI

BASARAB NR. 3, BL. C1, AP. 16,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
077191, ILFOV, ROMANIA

(540)
ECLIPSE

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2019 02581
(151) 03/04/2019
(732) SCP PELI FILIP SOCIETATE

CIVILA DE AVOCATI, CALEA
FLOREASCA NR. 246C,
CLĂDIREA SKY TOWER, ET.
15, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Filip and Company

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

16. Invitaţii (papetărie), cărţi, semne de
cărţi, calendare, cataloage, culegare, reviste
(publicaţii periodice), manuale (ghiduri), ghiduri
(manuale), buletine informative, ziare, agende,
carnete de notiţe (papetărie), broşuri, publicaţii
periodice, stilouri (rechizite de birou), coperţi/
învelitori (papetărie), dosare pentru documente
(papetărie), suporturi pentru documente
(papetărie), plicuri (papetărie), pungi (plicuri,
săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru ambalat,
fluturaşi publicitari, mape pentru hârtii, dosare
din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite,
felicitări (tipărite), materiale tipărite, publicaţii
tipărite, suporturi pentru stilouri şi creioane.
35. Publicitate, asistenţă în managementul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, evaluări ale
afacerilor comerciale, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de intermediere comercială, analiza
costurilor, audit financiar, marketing, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi,
negocierea contractelor de afaceri pentru terţi,
publicarea de texte publicitare.
41. Organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), publicarea cărţilor,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire).
45. Servicii juridice, servicii de soluţionare
alternativă a litigiilor (servicii juridice),
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cercetare juridică, servicii de pregătire a
documentelor juridice, managementul drepturilor
de autor, consultanţă în proprietate intelectuală,
administrarea juridică a licenţelor, servicii juridice
în legătură cu negocierea contractelor pentru
terţi, consiliere juridică pentru a răspunde
la cererile de ofertă/consiliere juridică pentru
a răspunde la cererile de propuneri (RFP),
servicii de monitorizare juridică, licenţierea
proprietăţii intelectuale, servicii privind litigiile,
mediere, monitorizarea drepturilor de proprietate
intelectuală în scopuri de consiliere juridică,
înregistrarea numelor de domenii (servicii
juridice).

───────

(210) M 2019 02582
(151) 03/04/2019
(732) JT INTERNATIONAL SA, RUE

KAZEM - RADJAVI 8, GENEVA,
1202, ELVEȚIA

(740) Ratza si Ratza SRL, B-DUL A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)
SOBRANIE COLLECTION

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentu pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2019 02583
(151) 03/04/2019
(732) Braun GmbH, FRANKFURTER

STR. 145, 61476 KRONBERG IM
TAUNUS, GERMANIA

(740) Ratza si Ratza SRL, B-DUL A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)
PROSKIN

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

8. Aparate de ras și lame pentru aparate de
ras, aparate electrice și neelectrice pentru
îndepărtarea părului, cum ar fi aparate electrice
și neelectrice de depilare pentru uz personal,
aparate electrice și nelectrice de tuns părul (hair
clippers), aparate de ras, aparate de tuns părul
(hair trimmers).

───────

(210) M 2019 02584
(151) 03/04/2019
(732) Braun GmbH, FRANKFURTER

STR. 145, 61476 KRONBERG IM
TAUNUS, GERMANIA

(740) Ratza si Ratza SRL, B-DUL A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)
PowerPerfection

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

11. Aparate electrice pentru uscarea părul, cum
ar fi uscătoare electrice de păr și uscătoare de
păr cu cască, aparate electrice cu aburi pentru
tratarea părului.

───────

(210) M 2019 02585
(151) 03/04/2019
(732) SERBIAN SECRET SRL, ȘOS.

GIURGIULUI NR. 33A, CORP
CLĂDIRE C9, ET. 2, CAMERA NR.
3, JUD. ILFOV, JILAVA, ILFOV,
ROMANIA

(540)
BABA NOVAK

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

33. Băuturi spirtoase și lichioruri, rachiu.
───────



ERATA 

 

Referitor la cererea cu nr. de depozit  M 2019 02324 din 

27/03/2019, dintr-o eroare materială serviciile din clasa 5 au 

fost încadrate în clasa 3, corect fiind: 

   

Clasa 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; 

plasturi și materiale pentru pansamente; dezinfectante. 


