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Cereri Mărci publicate în 11/10/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 07066 04/10/2019 BNP PARIBAS PERSONAL

FINANCE SA PARIS
SUCURSALA BUCURESTI

SFATURI VERZI

2 M 2019 07067 04/10/2019 BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE SA PARIS
SUCURSALA BUCURESTI

CARDUL VERDE

3 M 2019 07068 04/10/2019 BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE SA PARIS
SUCURSALA BUCURESTI

DOBÂNDA VERDE

4 M 2019 07069 04/10/2019 BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE SA PARIS
SUCURSALA BUCURESTI

PROGRAM VERDE

5 M 2019 07070 04/10/2019 BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE SA PARIS
SUCURSALA BUCURESTI

SFATURI VERZI

6 M 2019 07071 04/10/2019 BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE SA PARIS
SUCURSALA BUCURESTI

CREDIT VERDE

7 M 2019 07072 04/10/2019 BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE SA PARIS
SUCURSALA BUCURESTI

PROGRAM VERDE

8 M 2019 07073 04/10/2019 BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE SA PARIS
SUCURSALA BUCURESTI

PROGRAM VERDE

9 M 2019 07074 04/10/2019 DONA.LOGISTICA S.A. Sanvero

10 M 2019 07075 04/10/2019 DONA.LOGISTICA S.A. Urofit

11 M 2019 07076 04/10/2019 DONA.LOGISTICA S.A. Simbiofit

12 M 2019 07077 04/10/2019 DONA.LOGISTICA S.A. Fitohep

13 M 2019 07078 04/10/2019 DONA.LOGISTICA S.A. Sanvero - Complex de Vitamine
şi Minerale

14 M 2019 07079 04/10/2019 DONA.LOGISTICA S.A. Sanovene

15 M 2019 07080 04/10/2019 DONA.LOGISTICA S.A. Urovital

16 M 2019 07081 04/10/2019 DONA.LOGISTICA S.A. Sanvero - Concentrat de
Vitamina C şi Cătină

17 M 2019 07082 04/10/2019 DONA.LOGISTICA S.A. Filohep

18 M 2019 07083 04/10/2019 DONA.LOGISTICA S.A. UroStrong

19 M 2019 07084 04/10/2019 DONA.LOGISTICA S.A. Hepanova
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
20 M 2019 07085 04/10/2019 DONA.LOGISTICA S.A. Venprotect

21 M 2019 07086 04/10/2019 DONA.LOGISTICA S.A. Heptima

22 M 2019 07087 04/10/2019 DONA.LOGISTICA S.A. FiloFlora

23 M 2019 07088 04/10/2019 DONA.LOGISTICA S.A. FloraStrong

24 M 2019 07089 04/10/2019 DONA.LOGISTICA S.A. HepaStrong

25 M 2019 07090 04/10/2019 DONA.LOGISTICA S.A. Saneo

26 M 2019 07091 04/10/2019 SC PALAS PAPER & PACKING
SRL

MOFT

27 M 2019 07093 04/10/2019 L`ARTE DONNA CARINA SRL UOMO by DONNA CARINA

28 M 2019 07094 04/10/2019 SC MACK`S PROFESSIONAL
SRL

MACK SHINE PREMIUM AUTO
DETAILING

29 M 2019 07095 04/10/2019 SILVIU-MIREL OLARU arome 22

30 M 2019 07096 04/10/2019 SILVIU-MIREL OLARU Cochilia

31 M 2019 07097 04/10/2019 S.C. HACIENDA CAFÉ S.R.L. nor CLOTHING

32 M 2019 07098 04/10/2019 CLINICA ALMEDRA SRL Almedra

33 M 2019 07099 04/10/2019 MIHAI LUCIAN BECALI PINE Residence

34 M 2019 07100 04/10/2019 SC FLOREA GRUP SRL PETRA

35 M 2019 07101 04/10/2019 SC IBERIC MASTER SRL LA IANCU

36 M 2019 07102 04/10/2019 PepsiCo, Inc. PEPSI MANGO

37 M 2019 07103 04/10/2019 PepsiCo, Inc. PEPSI RASPBERRY

38 M 2019 07104 04/10/2019 Asociatia Junior Archievement of
Romania

UNIVERSITATEA
ANTREPRENORIALĂ

39 M 2019 07105 04/10/2019 ASOCIATIA DENTAL OFFICE
MANAGERS

RĂMÂI MEDIC ÎN ROMÂNIA

40 M 2019 07106 04/10/2019 DENT ESTET CLINIC SA MASTERPLAN DE
IMPLANTOLOGIE DIGITALĂ

41 M 2019 07107 04/10/2019 DENT ESTET CLINIC SA 20 and counting DE The future of
dentistry. Now.

42 M 2019 07108 04/10/2019 BOTTLE BRANDS SRL CER COOPERATIVA
ENOLOGICĂ ROMÂNĂ

43 M 2019 07109 04/10/2019 ASOCIATIA ERGO ZETELKI KÖZBIRTOKSSÁG

44 M 2019 07110 04/10/2019 YELLOW MUSIC SRL HELLO YELLOW

45 M 2019 07111 04/10/2019 YELLOW MUSIC SRL YELLOW MUSIC

46 M 2019 07112 04/10/2019 KAREMA FRUCT SRL krm KAREMA FRUCT
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
47 M 2019 07113 04/10/2019 ASOCIATIA ERGO PRÉSHÁZ

48 M 2019 07114 04/10/2019 KAREMA FRUCT SRL krm

49 M 2019 07115 04/10/2019 ASOCIATIA CULTART JAZZUP

50 M 2019 07116 04/10/2019 ASOCIATIA ERGO ErGo Erdélyi Gondolat Egyesület

51 M 2019 07117 04/10/2019 VLAD-MIHAI HÎRLAV-
MAISTOROVICI

vibrate! festivaL

52 M 2019 07118 04/10/2019 BRD ASSET MANAGEMENT
S.A.I. S.A.

EasyInvest

53 M 2019 07120 04/10/2019 REGIONAL CONSULTING
&MANAGEMENT SA

RegioConsult Fundraising
Investment

54 M 2019 07121 04/10/2019 SC REALMEDIA NETWORK
SRL

55 M 2019 07122 04/10/2019 REEARD SRL News Café

56 M 2019 07123 04/10/2019 IMPLANT EXPERT S.R.L. ACADEMIA SPAŢIALĂ DR.
LEAHU

57 M 2019 07124 04/10/2019 IMPLANT EXPERT S.R.L. DENTAL SPACE ACADEMY DR.
LEAHU

58 M 2019 07125 04/10/2019 COSYS COMPUTER SYSTEM
SRL

COSYS COMPUTER SYSTEMS

59 M 2019 07126 04/10/2019 8CAMELEON SECURITY
SYSTEMS SRL

8 CAMELEON SECURITY
SYSTEMS

60 M 2019 07127 04/10/2019 GLOBAL CREATIVE ONE S.R.L. OWEAR BE AWARE OF
YOURSELF !

61 M 2019 07128 04/10/2019 TEATRUL ANTON PANN VERSUS

62 M 2019 07129 04/10/2019 MOBILE TOUCH SRL Masina Mea

63 M 2019 07130 04/10/2019 FUNDAȚIA SUPERBET super bet RAPID & BLITZ
CHESS ROMANIA

64 M 2019 07131 04/10/2019 SC SOLAREX IMPEX SRL ALGASTIM

65 M 2019 07132 04/10/2019 SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE SA

MAGGI MARKETPLACE

66 M 2019 07133 04/10/2019 SIMONA ELENA BIȘBOACA
IOAN BIȘBOACA

apiphen

67 M 2019 07134 04/10/2019 TUDOR MIHAI CRISTIAN
PRECUP

ASHALI

68 M 2019 07135 04/10/2019 FUNDAȚIA SUPERBET fundația superbet

69 M 2019 07136 04/10/2019 S.C. GRUP GENERAL ID S.R.L. ideal
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Nr.
Crt
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Titular Denumire
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(0) (210) (151) (732) (540)
70 M 2019 07137 04/10/2019 Intertoy Zone SRL NORIEL TOYS LUMEA CU

IMAGINAȚIE

71 M 2019 07138 04/10/2019 BEST FOODS PRODUCTIONS
SRL

Jumbo COUNTRY CHIPS

72 M 2019 07139 04/10/2019 FRosta sp. Z.o.o FRoSTA. Fără trucuri. Fără
secrete.

73 M 2019 07140 04/10/2019 ISROM GLOBAL SERVICES
SRL

BUDDHA SPA studio

74 M 2019 07141 04/10/2019 FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
SPORT COLUMBOFIL

FEDERATIA ROMANA DE
SPORT COLUMBOFIL F.R.S.C.

75 M 2019 07142 04/10/2019 DANIELA IOANA MARGINEAN SATINE

76 M 2019 07143 05/10/2019 DANIEL IONICA MINGO

77 M 2019 07144 06/10/2019 SONOS VENDING SRL SHAPE UP

78 M 2019 07145 06/10/2019 SC UNDERGROUND CLUB
SRL

momo club
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(210) M 2019 07066
(151) 04/10/2019
(732) BNP PARIBAS PERSONAL

FINANCE SA PARIS SUCURSALA
BUCURESTI, STR. CLUCERULUI
NR. 78-80, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SFATURI VERZI

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.24; 02.09.15; 05.03.13

(591) Culori revendicate:verde deschis
(Pantone 382 C), verde închis (Pantone
3435 C)

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2019 07067
(151) 04/10/2019
(732) BNP PARIBAS PERSONAL

FINANCE SA PARIS SUCURSALA
BUCURESTI, STR. CLUCERULUI
NR. 78-80, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CARDUL VERDE

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.24; 02.09.15; 05.03.13;
01.05.01

(591) Culori revendicate:verde deschis
(Pantone 382 C), verde închis (Pantone
3435 C)

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────
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(210) M 2019 07068
(151) 04/10/2019
(732) BNP PARIBAS PERSONAL

FINANCE SA PARIS SUCURSALA
BUCURESTI, STR. CLUCERULUI
NR. 78-80, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DOBÂNDA VERDE

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.24; 02.09.15; 05.03.13;
01.05.01

(591) Culori revendicate:verde deschis
(Pantone 382 C), verde închis (Pantone
3435 C)

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2019 07069
(151) 04/10/2019
(732) BNP PARIBAS PERSONAL

FINANCE SA PARIS SUCURSALA
BUCURESTI, STR. CLUCERULUI
NR. 78-80, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PROGRAM VERDE

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.24; 01.15.15; 05.03.13;
02.09.19

(591) Culori revendicate:verde deschis
(Pantone 382 C), verde închis (Pantone
3435 C)

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi
pentru ambalat şi împachetat, caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────
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(210) M 2019 07070
(151) 04/10/2019
(732) BNP PARIBAS PERSONAL

FINANCE SA PARIS SUCURSALA
BUCURESTI, STR. CLUCERULUI
NR. 78-80, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SFATURI VERZI

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.24; 01.15.15; 05.03.13;
02.09.19

(591) Culori revendicate:verde deschis
(Pantone 382 C), verde închis (Pantone
3435 C)

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2019 07071
(151) 04/10/2019
(732) BNP PARIBAS PERSONAL

FINANCE SA PARIS SUCURSALA
BUCURESTI, STR. CLUCERULUI
NR. 78-80, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CREDIT VERDE

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.24; 02.09.15; 05.03.13;
01.05.01

(591) Culori revendicate:verde deschis
(Pantone 382 C), verde închis (Pantone
3435 C)

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────
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(210) M 2019 07072
(151) 04/10/2019
(732) BNP PARIBAS PERSONAL

FINANCE SA PARIS SUCURSALA
BUCURESTI, STR. CLUCERULUI
NR. 78-80, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PROGRAM VERDE

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.24; 02.09.15; 05.03.13

(591) Culori revendicate:verde deschis
(Pantone 382 C), verde închis (Pantone
3435 C)

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2019 07073
(151) 04/10/2019
(732) BNP PARIBAS PERSONAL

FINANCE SA PARIS SUCURSALA
BUCURESTI, STR. CLUCERULUI
NR. 78-80, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PROGRAM VERDE

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.24; 02.09.15; 05.03.13;
01.05.01

(591) Culori revendicate: verde deschis
(Pantone 382 C), verde închis (Pantone
3435 C)

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────
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(210) M 2019 07074
(151) 04/10/2019
(732) DONA.LOGISTICA S.A., STR.

PADURII NR. 4, JUDEŢ ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)
Sanvero

(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.

───────

(210) M 2019 07075
(151) 04/10/2019
(732) DONA.LOGISTICA S.A., STR.

PADURII NR. 4, JUDEŢ ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)
Urofit

(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.

───────

(210) M 2019 07076
(151) 04/10/2019
(732) DONA.LOGISTICA S.A., STR.

PADURII NR. 4, JUDEŢ ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)
Simbiofit

(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.

───────

(210) M 2019 07077
(151) 04/10/2019
(732) DONA.LOGISTICA S.A., STR.

PADURII NR. 4, JUDEŢ ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)
Fitohep

(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.

───────
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(210) M 2019 07078
(151) 04/10/2019
(732) DONA.LOGISTICA S.A., STR.

PADURII NR. 4, JUDEŢ ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)
Sanvero - Complex de
Vitamine şi Minerale

(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.

───────

(210) M 2019 07079
(151) 04/10/2019
(732) DONA.LOGISTICA S.A., STR.

PADURII NR. 4, JUDEŢ ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)
Sanovene

(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.

───────

(210) M 2019 07080
(151) 04/10/2019
(732) DONA.LOGISTICA S.A., STR.

PADURII NR. 4, JUDEŢ ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)
Urovital

(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.

───────

(210) M 2019 07081
(151) 04/10/2019
(732) DONA.LOGISTICA S.A., STR.

PADURII NR. 4, JUDEŢ ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)
Sanvero - Concentrat

de Vitamina C şi Cătină
(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.

───────
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(210) M 2019 07082
(151) 04/10/2019
(732) DONA.LOGISTICA S.A., STR.

PADURII NR. 4, JUDEŢ ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)
Filohep

(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.

───────

(210) M 2019 07083
(151) 04/10/2019
(732) DONA.LOGISTICA S.A., STR.

PADURII NR. 4, JUDEŢ ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)
UroStrong

(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.

───────

(210) M 2019 07084
(151) 04/10/2019
(732) DONA.LOGISTICA S.A., STR.

PADURII NR. 4, JUDEŢ ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)
Hepanova

(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.

───────

(210) M 2019 07085
(151) 04/10/2019
(732) DONA.LOGISTICA S.A., STR.

PADURII NR. 4, JUDEŢ ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)
Venprotect

(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.

───────
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(210) M 2019 07086
(151) 04/10/2019
(732) DONA.LOGISTICA S.A., STR.

PADURII NR. 4, JUDEŢ ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)
Heptima

(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.

───────

(210) M 2019 07087
(151) 04/10/2019
(732) DONA.LOGISTICA S.A., STR.

PADURII NR. 4, JUDEŢ ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)
FiloFlora

(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.

───────

(210) M 2019 07088
(151) 04/10/2019
(732) DONA.LOGISTICA S.A., STR.

PADURII NR. 4, JUDEŢ ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)
FloraStrong

(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.

───────

(210) M 2019 07089
(151) 04/10/2019
(732) DONA.LOGISTICA S.A., STR.

PADURII NR. 4, JUDEŢ ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)
HepaStrong

(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.

───────
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(210) M 2019 07090
(151) 04/10/2019
(732) DONA.LOGISTICA S.A., STR.

PADURII NR. 4, JUDEŢ ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)
Saneo

(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.

───────

(210) M 2019 07091
(151) 04/10/2019
(732) SC PALAS PAPER & PACKING

SRL, STR. CELULOZEI NR. 6,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

MOFT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
26.13.25

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

clase:
16. Prosoape de hârtie utilizate la curăţenie,
hârtie, serveţele de masă din hârtie, feţe de
masă din hârtie, protecţii pentru masă din hârtie,
serveţele de hârtie pentru demachiere, hârtie de
toaleta/hârtie igienică, prosoape de hârtie, hârtie

din fibră de celuloză, hârtie de împachetat, hârtie
de scris, serveţele din hârtie.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 07093
(151) 04/10/2019
(732) L`ARTE DONNA CARINA

SRL, COMUNA REDIU, NR.
CADASTRAL 2453, JUD. IASI, SAT
BREAZU, IAȘI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

UOMO by DONNA CARINA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24

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

35. Actualizarea informaţiilor publicitare într-o
bază de date computerizată, administrare în
materie de activităţi de marketing, administrare
în materie de metode de vânzare, administrare în
materie de planificare a afacerilor, administrare
şi compilare de baze de date computerizate,
administrarea afacerilor, administrarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, afaceri
comerciale, servicii de comerţ cu amănuntul
şi cu ridicata, servicii de comerţ si servicii
de informare a consumatorilor, compilare
computerizată a listelor cu clienţi, compilare
computerizată a listelor cu comenzi, compilare
computerizată a datelor din gestiunea stocurilor,
coordonare, pregătire si organizare de expoziţii
si târguri comerciale în scopuri comerciale
şi publicitare, desfăşurare de vânzări prin
licitaţie, dezvoltare de strategii şi concepte
de marketing, dezvoltarea afacerilor, difuzare
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de informaţii comerciale, difuzare de informaţii
de afaceri, difuzare de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare, distribuire
de mostre în scopuri publicitare, distribuirea
de materiale promoţionale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing şi materiale
promoţionale, efectuare de cercetări de afaceri,
efectuare de studii de piaţă, efectuarea de
estimări comerciale, efectuarea de studii de
marketing şi studii de productivitate, elaborare
de date statistice comerciale, estimare în afaceri
comerciale, evaluări referitoare la aspecte
comerciale, gestiunea stocurilor, întocmire
de documente comerciale, inventariere de
mărfuri, management de afaceri comerciale,
managementul afacerilor, marketing, organizare
de competiţii şi concursuri, în scopuri
comerciale, organizare de demonstraţii în
scopuri de afaceri, organizare de lansări de
produse, organizare, gestionare şi monitorizare
a vânzărilor şi a programelor promoţionale
de stimulare, organizare, gestionare şi
monitorizare a programelor de fidelizare pentru
clienţi, organizarea afacerilor, organizarea
de publicitate, organizarea şi managementul
afacerilor, prezentare de produse, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, promovare,
publicitate şi marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
comercială, promovarea vânzărilor, publicitate,
publicitate online, publicitate şi marketing,
realizare de material publicitar, servicii de
administrare a afacerilor, servicii de comerţ
electronic, şi anume furnizarea de informaţii
despre produse prin reţele de telecomunicaţii în
scopuri publicitare si de vânzare, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice şi de înfrumuseţare,
studii de marketing în domeniul produselor
cosmetice, de parfumerie şi de înfrumuseţare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente de cosmetică pentru oameni, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de cosmetică pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni.
41. Cursuri în tehnici de înfrumuseţare
(instruire), seminarii educative în materie de
terapii de înfrumuseţare, cursuri de cosmetică
(instruire).
44. Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni, servicii furnizate de saloane de coafură
şi înfrumuseţare, servicii de coafor, servicii de
coafor pentru copii, servicii de coafor pentru
bărbaţi, frizerii pentru bărbaţi, servicii de frizerie
pentru bărbaţi, servicii de coafor de lux, servicii

de coafor pentru personalul armatei, închiriere
de echipamente si aparate pentru saloane de
înfrumuseţare sau frizerii, servicii de salon de
bronzare prin pulverizare, electroliză cosmetică,
analiză cosmetică, servicii de cosmetică,
îngrijire cosmetică pentru persoane, electroliză
cosmetică pentru îndepărtarea părului, servicii
de îngrijire a unghiilor, servicii pentru îngrijirea
picioarelor, îngrijirea estetică a picioarelor,
servicii de masaj la picioare, artă corporală,
tratamente cosmetice pentru corp, servicii de
artă corporală, servicii cosmetice de îngrijire
corporală, aplicare de produse cosmetice pe
corp, servicii de bronzare cu aerograf pentru
corpul uman, consultanţă în domeniul îngrijirii
corpului şi a frumuseţii, servicii de epilare
corporală cu ceară pentru persoane, servicii
de tratamente cosmetice pentru faţă şi pentru
corp, consultanţă pe internet în domeniul îngrijirii
corpului şi a frumuseţii, servicii de piercing
corporal, tratamente terapeutice pentru corp.

───────

(210) M 2019 07094
(151) 04/10/2019
(732) SC MACK`S PROFESSIONAL

SRL, CALEA MOŞILOR NR. 270,
CAMERA 1, BL. 14, SC. 2, ET. 2,
AP. 44, BUCUREŞTI, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MACK SHINE PREMIUM
AUTO DETAILING

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.17;
27.05.11

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

clase:
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1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 07095
(151) 04/10/2019
(732) SILVIU-MIREL OLARU, BD. TOMIS

NR. 307, BL. 7B, SC. A, ET. 9, AP.
39, CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

arome 22

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.07.01;
27.07.25

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

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

───────
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(210) M 2019 07096
(151) 04/10/2019
(732) SILVIU-MIREL OLARU, BD. TOMIS

NR. 307, BL. 7B, SC. A, ET. 9,
APT. 39, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Cochilia

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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 07097
(151) 04/10/2019
(732) S.C. HACIENDA CAFÉ S.R.L., SAT

VACANTA ZONA BAZAR, SPAŢIUL
A1, PARTER, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

nor CLOTHING

(531) Clasificare Viena: 01.15.11; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
26. Dantelă, şnur şi broderie,produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de
tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie,
flori artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr fals.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
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servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 07098
(151) 04/10/2019
(732) CLINICA ALMEDRA SRL, ALLEA

GRIGORE GHICA VODĂ NR. 36,
JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CATALIN NEAGU, STR. TUTEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR.1, ET.
3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI, 700730,
ROMANIA

(540)

Almedra

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone Bright
Red C), bej (Pantone 7590 C)

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2019 07099
(151) 04/10/2019
(732) MIHAI LUCIAN BECALI, BD.

PIPERA NR. 134, VILA 10, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR
1,, BUCUREŞTI, 010497

(540)
PINE Residence

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

35. Publicitate, regruparea în avantajul terţilor
a birourilor, caselor, vilelor, apartamentelor
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
activităţi de retail, cercetarea pieţei, cercetări
pentru afaceri, relaţii publice, promovarea
vânzărilor pentru terţi, consultanţă profesională
despre afaceri, organizare de expoziţii în scopuri
comerciale sau de publicitate, consultanţă şi
managementul de afaceri în domeniul vânzărilor
cu amănuntul (retailing).
37. Construcţii de clădiri de birouri, spaţii
comerciale, precum şi servicii de reparaţii şi
întreţinere a acestora, reparaţii, servicii de
instalaţii, informaţii în domeniul construcţiilor,
lucrări de instalaţii electrice, lucrări de instalaţii
sanitare şi de încălzire centrală şi de montaj
de echipamente şi utilaje tehnologice la
clădiri şi construcţii inginereşti, construcţii
de ansambluri rezidenţiale, supervizarea şi
conducerea lucrărilor de construcţii.

───────

(210) M 2019 07100
(151) 04/10/2019
(732) SC FLOREA GRUP SRL, B-DUL.

HOREA NR. 2, JUDEŢUL ALBA,
ALBA IULIA, ROMANIA

(540)
PETRA

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

19. Construcții nemetalice prefabricate.
37. Construcții de clădiri.
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───────

(210) M 2019 07101
(151) 04/10/2019
(732) SC IBERIC MASTER SRL, STR.

23 AUGUST NR. 2, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(740) SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR
1,, BUCUREŞTI, 010497

(540)

LA IANCU

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de restaurante şi bistro, servicii oferite de baruri
și cafenele, servicii de catering.

───────

(210) M 2019 07102
(151) 04/10/2019
(732) PepsiCo, Inc., ANDERSON HILL

ROAD 700, PURCHASE, NY 10577,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
PEPSI MANGO

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

32. Ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor, băuturi nealcoolice carbogazoase,
băuturi răcoritoare, băuturi energizante, băuturi
izotonice, băuturi pentru sportivi, băuturi care
conțin vitamine, ape cu arome, pulberi pentru
băuturile efervescente, smoothie-uri.

───────

(210) M 2019 07103
(151) 04/10/2019
(732) PepsiCo, Inc., ANDERSON HILL

ROAD 700, PURCHASE, NY 10577,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
PEPSI RASPBERRY

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

32. Ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor, băuturi nealcoolice carbogazoase,
băuturi răcoritoare, băuturi energizante, băuturi
izotonice, băuturi pentru sportivi, băuturi care
conțin vitamine, ape cu arome, pulberi pentru
băuturile efervescente, smoothie-uri.

───────

(210) M 2019 07104
(151) 04/10/2019
(732) Asociatia Junior Archievement

of Romania, STR. LISABONA
NR. 8, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

UNIVERSITATEA
ANTREPRENORIALĂ

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu,
maro, negru

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

35. Publicitate.
41. Educaţie.
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───────

(210) M 2019 07105
(151) 04/10/2019
(732) ASOCIATIA DENTAL

OFFICE MANAGERS, B-DUL
AVIATORILOR NR. 27, PARTER,
APT. 1, CAMERA 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
RĂMÂI MEDIC ÎN ROMÂNIA

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
înfrumuseţare pentru oameni.

───────

(210) M 2019 07106
(151) 04/10/2019
(732) DENT ESTET CLINIC SA, ŞOS.

NORDULUI NR. 82-92, TRONSON
CONSTANCE, DEMISOL, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MASTERPLAN DE
IMPLANTOLOGIE DIGITALĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
26.04.18

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
înfrumuseţare pentru oameni.

───────

(210) M 2019 07107
(151) 04/10/2019
(732) DENT ESTET CLINIC SA, ŞOS.

NORDULUI NR. 82-92, TRONSON
CONSTANCE, DEMISOL, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

20 and counting DE The
future of dentistry. Now.

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.24; 27.07.04; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
înfrumuseţare pentru oameni.

───────
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(210) M 2019 07108
(151) 04/10/2019
(732) BOTTLE BRANDS SRL, STR.

SPERANŢEI NR. 21B, PARTER,
CAMERA NR. 1, COMUNA
CORBEANCA, JUDEŢUL ILFOV,
SAT CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

CER COOPERATIVA
ENOLOGICĂ ROMÂNĂ

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

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

───────

(210) M 2019 07109
(151) 04/10/2019
(732) ASOCIATIA ERGO, STR.

PRINCIPALA NR. 53, JUDETUL
HARGHITA, ZETEA, 537360,
HARGHITA, ROMANIA

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

(540)

ZETELKI KÖZBIRTOKSSÁG

(531) Clasificare Viena: 03.07.07; 07.01.03;
01.07.01; 27.05.01; 27.05.04

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

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare și
construcție, conducte rigide, nu din metal, pentru
edificare, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
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.
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, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale.

───────
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(210) M 2019 07110
(151) 04/10/2019
(732) YELLOW MUSIC SRL, STR.

CONSTANTIN VACARESCU NR.
2A, CAMERA 1, JUDEŢUL ILFOV,
POPEŞTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

HELLO YELLOW

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.13

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

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

───────

(210) M 2019 07111
(151) 04/10/2019
(732) YELLOW MUSIC SRL, STR.

CONSTANTIN VACARESCU NR.
2A, CAMERA 1, JUDEŢUL ILFOV,
POPEŞTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
YELLOW MUSIC

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

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

───────

(210) M 2019 07112
(151) 04/10/2019
(732) KAREMA FRUCT SRL, STR.

BIRUINŢEI NR. 134, ET. 2,
BIROU 21B, JUDEŢUL ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

krm KAREMA FRUCT

(531) Clasificare Viena: 05.07.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.24; 29.01.15

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

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

31. Fructe proaspete, nuci, legume și
ierburi, legume proaspete, verdețuri ecologice,
proaspete, amestecuri de
fructe (proaspete), legume proaspete pentru
salată, fructe și legume proaspete, legume
neprelucrate,
fructe crude, fructe neprelucrate, fructe tropicale
proaspete, citrice proaspete, citrice neprocesate,
ierburi
neprelucrate, ierburi (plante).
35. Servicii de comerţ în legătură cu fructe
proaspete, nuci, legume și ierburi, servicii de
vânzare cu amănuntul şi ridicata
referitoare la fructe proaspete, nuci, legume
și ierburi, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de comenzi online.

───────
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(210) M 2019 07113
(151) 04/10/2019
(732) ASOCIATIA ERGO, STR.

PRINCIPALA NR. 53, JUDETUL
HARGHITA, ZETEA, 537360,
HARGHITA, ROMANIA

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

(540)

PRÉSHÁZ

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. 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.
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.

───────

(210) M 2019 07114
(151) 04/10/2019
(732) KAREMA FRUCT SRL, STR.

BIRUINŢEI NR. 134, ET. 2,
BIROU 21B, JUDEŢUL ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

krm

(531) Clasificare Viena: 05.07.13; 27.05.01;
29.01.15

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

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

31. Fructe proaspete, nuci, legume și
ierburi, legume proaspete, verdețuri ecologice,
proaspete, amestecuri de
fructe [proaspete], legume proaspete pentru
salată, fructe și legume proaspete, legume
neprelucrate,
fructe crude, fructe neprelucrate, fructe tropicale
proaspete, citrice proaspete, citrice neprocesate,
ierburi
neprelucrate, ierburi (plante).
35. Servicii de comerţ în legătură cu fructe
proaspete, nuci, legume și ierburi, servicii de
vânzare cu amănuntul şi ridicata
referitoare la fructe proaspete, nuci, legume
și ierburi, servicii de publicitate, marketing și
promovare,
servicii de comenzi online.

───────
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(210) M 2019 07115
(151) 04/10/2019
(732) ASOCIATIA CULTART, DRUMUL

TABEREI NR. 39, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

JAZZUP

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
strângerea la un loc, în
folosul terţilor, a unei game variate de bunuri
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate prin
intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 07116
(151) 04/10/2019
(732) ASOCIATIA ERGO, STR.

PRINCIPALA NR. 53, JUDETUL
HARGHITA, ZETEA, 537360,
HARGHITA, ROMANIA

(740) HARCOV A.P.I. , STR. NICOLAE
IORGA NR. 61, BL. 10E,SC. B,AP.
9, SFÂNTU GHEORGHE, 520089,
CO, ROMANIA

(540)

ErGo Erdélyi
Gondolat Egyesület

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2019 07117
(151) 04/10/2019
(732) VLAD-MIHAI HÎRLAV-

MAISTOROVICI, BD. REPUBLICII
NR. 108, BL. 12B2, AP. 29,
JUDETUL PRAHOVA, PLOIESTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ IOANA MANEA,
STR. MURGENI NR. 14, BL. L26,
SC. 1, ET. 1, AP. 4, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

vibrate! festivaL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
26.11.05; 29.01.15

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

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

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

───────

(210) M 2019 07118
(151) 04/10/2019
(732) BRD ASSET MANAGEMENT

S.A.I. S.A., STR. DR. STAICOVICI
NR. 2, OPERA CENTER 2, ETAJ
5, SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

EasyInvest

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:negru, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2019 07120
(151) 04/10/2019
(732) REGIONAL CONSULTING

&MANAGEMENT SA, STR. ARANY
JANOS NR. 19/4, JUDETUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400028, CLUJ,
ROMANIA

(740) SC HARCOV API SRL, STR.
NICOLAE IORGA NR. 61, BL. 10 E,
SC. B, AP. 9, JUDEŢUL COVASNA,
SFANTU GHEORGHE, 520089

(540)

RegioConsult
Fundraising Investment

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.05;
26.11.01; 24.17.02
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Consultanță în domeniul afacerilor privind
reorganizarea financiară, întocmire și analiză de
situații
financiare pentru afaceri, întocmirea situațiilor
financiare, administrare de registre financiare,
publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comercială, lucrări de birou.
36. Informații financiare, previziuni financiare,
cercetare financiară, analiză financiară, studii
financiare, planificare financiară, consiliere
financiară, analiză financiară computerizată,
analiză economică financiară, elaborarea
rapoartelor financiare, consultații în domeniul
financiar, cercetare în domeniul financiar,
consultații în domeniul financiar, consiliere
financiară privind planificarea fiscal, servicii
de consiliere privind planificarea financiară,
servicii de planificare financiară și de
consiliere în investiții, administrarea afacerilor
financiare legate de proprietăți imobiliare, servicii
de investiții în domeniul imobiliar (servicii
financiare), asistență în materie de achiziții
și interese financiare în domeniul imobiliar,
schimburi financiare, gestiunea financiară a
acțiunilor, servicii financiare privind acțiunile,
servicii de reprezentare financiară, servicii
financiare privind tranzacționarea de acțiuni,
gestiunea portofoliului financiar, achiziții pentru
investiții financiare, servicii financiare privind
investițiile, organizare de investiții financiare,
gestiune financiară cu privire la investiții,
servicii de management de investiții financiare,
servicii de informare financiară, informații și
evaluări financiare, servicii de analiză financiară,
servicii de investigații financiare, servicii de
cercetare financiară, consiliere financiară privind
impozitarea, servicii de consultanță financiară,
consiliere financiară privind investițiile, servicii
de planificare financiară, servicii de evaluare
financiară, informații financiare pentru investitori,
evaluare și analiză financiară, consiliere
financiară pentru franchising, analiză și
consultanță financiară, servicii consultative
în domeniul financiar, servicii de cercetare
economică financiară, furnizare de informații
financiare investitorilor, servicii de consiliere
economică financiară, servicii computerizate
de informații financiare, furnizare de informații
financiare computerizate, servicii computerizate
de consultanță financiară, furnizare de informații
financiare online, afaceri financiare.

───────

(210) M 2019 07121
(151) 04/10/2019
(732) SC REALMEDIA NETWORK

SRL, BD. DR. VICTOR BABEŞ,
NR. 2, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
ROMANIA

(740) SC CONSTANTIN GHITA OFFICE
SRL, B-DUL TAKE IONESCU NR.
24 - 28, SC. B, AP. 2, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300042,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 26.05.04
(591) Culori revendicate:rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Gestionarea afacerilor imobiliare şi
administraţie comercială a afacerilor
imobiliare,publicitate şi reclamă.

───────
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(210) M 2019 07122
(151) 04/10/2019
(732) REEARD SRL, STR.

MUNCITORILOR NR. 11, JUDETUL
COVASNA, SFANTU GHEORGHE,
520032, COVASNA, ROMANIA

(740) HARCOV A.P.I. , STR. NICOLAE
IORGA NR. 61, BL. 10E,SC. B,AP.
9, SFÂNTU GHEORGHE, 520089,
CO, ROMANIA

(540)

News Café

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 11.03.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de alimentație publică, în special
cafenele şi cafenele -restaurant, servicii de
baruri.

───────

(210) M 2019 07123
(151) 04/10/2019
(732) IMPLANT EXPERT S.R.L.,

STR. ARH. LUIS BLANK NR 9A,
PARTER, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ACADEMIA SPAŢIALĂ
DR. LEAHU

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
01.01.05; 29.01.13

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

clase:

28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, decoraţiuni pentru
pomul de Crăciun.
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2019 07124
(151) 04/10/2019
(732) IMPLANT EXPERT S.R.L.,

STR. ARH. LUIS BLANK NR 9A,
PARTER, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

DENTAL SPACE
ACADEMY DR. LEAHU

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
01.01.05; 29.01.13

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

clase:
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, decoraţiuni pentru
pomul de Crăciun.
44. Servicii medicale.

───────
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(210) M 2019 07125
(151) 04/10/2019
(732) COSYS COMPUTER SYSTEM

SRL, STR. DALIEI NR. 2, BL. 44,
SC. B, AP. 1, JUDETUL COVASNA,
SFANTU GHEORGHE, 520085,
COVASNA, ROMANIA

(740) HARCOV A.P.I. , STR. NICOLAE
IORGA NR. 61, BL. 10E,SC. B,AP.
9, SFÂNTU GHEORGHE, 520089,
CO, ROMANIA

(540)

COSYS COMPUTER SYSTEMS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.03.05;
26.11.03

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

37. Instalare de reţele electronice de
calculatoare, reparaţii de calculatoare
electornice, reţele de calculatoare, case
de marcat.
42. Elaborări de tehnologii asistenţă tehnică,
atestări calitative, consulting în domeniul
automatizărilor,
implementări de tehnlogii, servicii de know-how,
proiectare asistată de calculator, elaborări de soft
cu aplicaţii
în domeniul industrial.

───────

(210) M 2019 07126
(151) 04/10/2019
(732) 8CAMELEON SECURITY

SYSTEMS SRL, STR. VALTER
MARACINEANU NR. 1-3,
ET. 2, CAM. 170, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 010155,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

8 CAMELEON
SECURITY SYSTEMS

(531) Clasificare Viena: 02.09.04; 14.07.06;
26.11.05; 26.01.03; 26.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 27.07.01; 27.07.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2768C), galben (Pantone 7405C)

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

9. Sisteme de alarmă antiefracție.
37. Servicii de instalații.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport.
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.

───────
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(210) M 2019 07127
(151) 04/10/2019
(732) GLOBAL CREATIVE ONE S.R.L.,

ALEEA SFATULUI NR. 4, JUDEȚUL
GIURGIU, COMUNA GHIMPAȚI,
GIURGIU, ROMANIA

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

(540)

OWEAR BE AWARE
OF YOURSELF !

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, bastoane, umbrele și
parasolare, umbrele, umbrele de soare.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bastoane, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
umbrele și parasolare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu umbrele, umbrele de
soare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul

în legătură cu articole pentru acoperirea capului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu articole de șelărie, bice
și articole vestimentare pentru animale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
bagaje, pungi, portofele și alte accesorii, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu bastoane, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu umbrele și parasolare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu umbrele, umbrele de soare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu articole de
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu articole pentru acoperirea
capului, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2019 07128
(151) 04/10/2019
(732) TEATRUL ANTON PANN , BD.

TUDOR VLADIMIRESCU NR. 23,
JUDEȚUL VALCEA, RAMNICU
VALCEA, 240191, VALCEA,
ROMANIA

(540)
VERSUS

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

41. Activități culturale, coordonare de activități
culturale, administrare (organizare) de activități
culturale, organizare și coordonare de activități
culturale, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, coordonare
de evenimente culturale, organizare de
evenimente pentru divertisment, coordonare de
evenimente de divertisment, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente în scopuri culturale, ateliere
organizate în scopuri educative, ateliere
organizate în scopuri culturale, organizare de
festivaluri, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de festivaluri în scopuri
educative, coordonare de festivaluri de artă
interpretativă, servicii de informare cu privire la
cărți, furnizare de informații referitoare la cărți,
coordonare de spectacole de teatru, prezentare
de spectacole de teatru, servicii de divertisment
de tipul spectacolelor de teatru și cabaret,
producție de spectacole de teatru.
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───────

(210) M 2019 07129
(151) 04/10/2019
(732) MOBILE TOUCH SRL , SOS.

BUCIUM NR. 23, CONSTRUCTIE
C18, JUD. IAȘI
, IAȘI, 700282 , IAȘI, ROMANIA

(540)
Masina Mea

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

9. Programe de calculator, înregistrate,
programe de operare pe calculator, înregistrate,
componente software pentru calculator,
înregistrate, software pentru jocuri pe calculator,
stocate, aplicații software pentru calculator,
descărcabile, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, aplicații software
pentru dispozitive mobile, aplicații software
pentru smartphone (telefon inteligent), aplicații
software pentru telefoane si tablete dotate
cu sistem de operare, aplicații software
pentru dispozitive mobile, descărcabile, aplicații
software pentru telefon, aplicații software pentru
tabletă, aplicații software pentru calculatoare
tip tabletă, software pentru computere, aplicații
software descărcabile din magazine online,
aplicații software pentru telefoane mobile,
aplicații software pentru tablete.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă /
asistență administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (RFP), publicitate,
servicii de agenție de publicitate, închirierea
spațiului publicitar, publicitate prin poștă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producția de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programărilor (funcții
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(funcții de birou), licitare, postarea de afișe
publicitare, închirierea panourilor de afișaj
(panouri publicitare), ținerea evidenței contabile /
contabilitate, asistență în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, auditul
afacerilor, consultanță în organizarea și
managementul afacerilor, consultanță în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficiența afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigații privind afacerile, consultanță în

organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanță profesională în afaceri,
informații în domeniul afacerilor, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcții, furnizarea de
informații de afaceri prin intermediul unui site
web, managementul afacerilor cu privire la
programele de rambursare pentru terți, servicii
de intermediere a afacerilor cu privire la
cu potrivirea potențialilor investitori privați cu
antreprenorii care au nevoie de finanțare, servicii
de agenție de informații comerciale, asistență
privind managementul comercial sau industrial,
informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
administrare comercială privind licențierea
bunurilor și serviciilor aparținând terților,
furnizarea de informații de contact comerciale și
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informații competitive, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul
computerizat al fișierelor, consultanță privind
strategiile de comunicare în relațiile publice,
consultanță privind strategiile de comunicare
în publicitate, analiza costurilor, căutare de
date în fișierele calculatorului pentru terți,
demonstrații cu produse, proiectarea de
materiale publicitare, publicitate directă prin
poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, reproducerea
documentelor, întocmirea extraselor de cont,
prognoze economice, audit financiar, servicii de
agenție de import-export, facturare, servicii de
așezare în pagină pentru scopuri publicitare,
studii de marketing, servicii de informații privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
marketing în cadrul editării produselor software,
servicii de relații media, servicii de comunicații
corporative, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, publicitate online
pe o rețea de calculatoare, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, sondaje de opinie,
servicii de
comerț online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerț
online cu amănuntul pentru tonurile de
apel descărcabile, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, managementul
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administrativ externalizat pentru companii,
servicii de externalizare (asistență de afaceri),
publicitate cu plata per click, consultanță
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziție pentru
terți (achiziționarea de bunuri și servicii pentru
alte afaceri), promovarea
bunurilor și serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, testare psihologică
în vederea selectării de personal, relații
publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, înregistrarea comunicărilor și datelor
scrise, promovarea vânzarilor pentru terți,
optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing
cu public țintă, pregătirea documentației
fiscale, servicii de depunere a documentației
fiscale, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare și farmaceutice și pentru proviziile
medicale, procesarea cuvintelor, scrierea de
texte publicitare, scrierea de curriculum vitae
pentru terți / scrierea de cv-uri pentru terți, servicii
de publicitate privind automobilele, servicii de
reclamă și
publicitate, compilarea informațiilor în baze de
date informatice, compilarea sau sistematizarea
comunicărilor și înregistrărilor scrise, compilarea
datelor matematice sau statistice, cercetarea
pieței prin intermediul unei baze de date
computerizate.
36. Subscrierea asigurărilor de accidente,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
servicii de birou de credit, emiterea cardurilor
de credit, servicii de agenție de colectare a
debitelor, servicii de consultanță în ceea ce
privește debitele, schimb de bani, factoring,
evaluare financiară, management financiar,
analiză financiară, consultanță financiară,
Informații financiare, furnizarea de informații
financiare prin intermediul unui site web,
managementul financiar al plăților/rambursărilor
pentru terți, evaluări financiare ca răspuns la
cererile de ofertă / evaluări financiare ca
răspuns la cererile de propuneri (RFP), evaluare
financiară a costurilor de dezvoltare referitoare

la industria petrolului, a gazelor si minieră, studii
financiare, servicii financiare, evaluare fiscală,
finanțare pentru achiziția în rate / finanțare
pentru achiziția prin închiriere, împrumuturi
în rate, Brokeraj de asigurări, subscrierea
asigurărilor, consultanță în asigurări, informații
îndomeniul asigurărilor, împrumuturi (finanțare),
servicii bancare de tip credit ipotecar, servicii
bancare
online, servicii de brokeri de amanet, procesarea
plăților efectuate cu cardul de credit, procesarea
plăților efectuate cu cardul de debit, servicii
bancare de economisire, servicii de brokeri /
agenți de bursă, cotații bursiere, brokeraj
de acțiuni și obligațiuni, servicii de garanții,
servicii de asigurări pentru companii de
asigurări, evaluarea daunelor în asigurări,
informații în domeniul asigurărilor, consultanță
în domeniul asigurărilor, consiliere în domeniul
asigură rilor, servicii de încheiere de asigurări,
asigurări auto, administrarea asigurărilor, servicii
de management al asigurărilor, brokeraj de
asigurări de transport de bunuri, informații și
consultanță în materie de asigurări, asigurări
autovehicule, asigurări autoturisme.
37. Tratament anticoroziv pentru vehicule,
instalarea, întreținerea și reparația mașinilor,
întreținerea și repararea vehiculelor cu motor,
echilibrarea anvelopelor, tapițare, reparații
de tapițerie, lăcuire, gresarea vehiculelor /
lubrifierea vehiculelor, spălarea vehiculelor,
lustruirea vehiculelor, stații de distribuție a
carburanților pentru vehicule (realimentare și
întreținere), întreținerea vehiculelor, curățarea
vehiculelor, servicii de reparații în cazul unei
defecțiuni a vehiculului, încărcarea bateriilor la
vehicule, vulcanizarea anvelopelor (reparații),
curățarea geamurilor, spălare, vopsire, interioară
și exterioară.
42. Computerizare în nori (cloud computing),
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
consultanță software pentru calculatoare,
consultanță în tehnologia calculatoarelor,
consultanță în securitatea informatică,
consultanță în proiectarea și dezvoltarea
componentelor hardware pentru calculator,
conversia datelor sau documentelor din format
fizic în format electronic, conversia datelor și
a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, crearea și mentenanța
site-urilor
web pentru terți, crearea și proiectarea pentru
terți de indexuri de informații bazate pe site-
urile web (servicii de tehnologia informației),
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consultanță în securitatea datelor, servicii de
criptare a datelor, digitalizarea documentelor
(scanare), duplicarea programelor de calculator,
stocarea electronică a datelor, monitorizarea
electronică a informațiilor personale de
identificare pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, monitorizarea
electronică a activității cărților de credit
pentru a detecta furtul de identitate prin
intermediul internetului, inginerie, design de
arte grafice, găzduirea site-urilor (site-
uri web), proiectare industrială, consultanță
în domeniul tehnologiei informației (IT),
furnizarea de informații despre tehnologia
calculatoarelor și programare prin intermediul
unui site web, instalarea de software pentru
calculatoare, ,entenanța software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin acces
de la distanță, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securității, efectuarea
copiilor de siguranță prin trimiterea datelor
în afara locației, furnizori de servicii de
externalizare în domeniul tehnologiei informației,
platforma ca serviciu (PaaS), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărti
de vizită, design grafic pentru materialele
promoționale, cercetarea și dezvoltarea de
produse noi pentru terți, furnizarea de informații
științifice, consiliere și consultanță în ceea
ce privește reducerea emisiilor de carbon,
cercetare științifică, furnizarea de motoare de
căutare pentru internet, găzduire pe servere,
software ca serviciu (SaaS), dezvoltarea de
software în cadrul publicării de software,
actualizarea software-ului pentru calculatoare,
efectuarea inspecției tehnice auto pentru
vehicule, închirierea serverelor web, consultanță
în proiectarea site-urilor web, proiectare de
baze de date, proiectare și dezvoltare de baze
de date, proiectare, actualizare și întreținere
de aplicații software, actualizarea bazelor de
date informatice, dezvoltare de software pentru
calculatoare, proiectare de software pentru
telefoane, creare aplicații software pentru
telefoane și tablete dotate cu sistem de operare,
proiectare de software pentru telefoane și
tablete, proiectare, dezvoltare, întreținere de
software penru calculator, telefoane și tablete.

───────

(210) M 2019 07130
(151) 04/10/2019
(732) FUNDAȚIA SUPERBET, STR.

HAGA NR. 12, CAMERA NR.
2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

super bet RAPID &
BLITZ CHESS ROMANIA

(531) Clasificare Viena: 21.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.01

(591) Culori revendicate:roșu (RGB 238, 53,
36)

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

41. Organizare de turnee de șah.
───────

(210) M 2019 07131
(151) 04/10/2019
(732) SC SOLAREX IMPEX SRL,

STR. RÂULUI NR. 419, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, 200636, DOLJ,
ROMANIA

(540)
ALGASTIM

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

1. Produse chimice destinate agriculturii,
horticulturii şi silviculturii, extracte de alge marine
folosite ca fertilizant.

───────
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(210) M 2019 07132
(151) 04/10/2019
(732) SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE SA, VEVEY 1800,
SWITZERLAND, VEVEY, ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
GENERAL DAVID PRAPORGESCU
NR. 7, SECTOR 2, BUCURESTI,
020965, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MAGGI MARKETPLACE

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

29. Legume conservate, congelate, uscate sau
gătite, cartofi conservați, congelați, uscați sau
gătiți, ciuperci conservate, uscate sau gătite,
vânat, pește și produse alimentare din mare,
toate aceste produse sub formă de extracte,
supe, jeleuri, produse tartinabile, conserve, feluri
de mâncare gătite, congelate sau deshidratate,
feluri de mâncare gătite pe bază de legume,
cartofi, fructe, carne, carne de pasăre, pește și
produse alimentare din mare, uleiuri și grăsimi
comestibile, supe, supe concentrate, preparate
pentru pregătirea supelor, ciorbă, cuburi de
bulion, bulion, de asemenea sub formă de
cuburi, de tablete sau praf, preparate pentru
pregătirea de bulion, fiertură concentrată pentru
supă, lapte de orez pentru gătit.
30. Făină, pâine, drojdie, aluat de patiserie,
orez, paste, tăiţei, produse alimentare din
orez, făină, făină de ovăz sau făină de
cereale, de asemenea sub formă de mâncăruri
gătite, sosuri, sos de soia, ketchup de roşii,
preparate pentru aromatizarea sau asezonarea
mâcărurilor, arome comestibile, condimente,
sosuri de salate, maioneză, muştar, oţet, seminţe
procesate pentru utilizarea ca arome.

───────

(210) M 2019 07133
(151) 04/10/2019
(732) SIMONA ELENA BIȘBOACA, STR.

G. E PALADE NR. 146, JUDEȚUL
BIHOR, ORADEA, 410092, BIHOR,
ROMANIA
IOAN BIȘBOACA, STR. G. E
PALADE NR. 146, JUDEȚUL
BIHOR, ORADEA, 410092, BIHOR,
ROMANIA

(540)
apiphen

(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. 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, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
30. Ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte
înghețate comestibile, zahăr, miere, sirop de
melasă, sare, condimente, mirodenii, plante
aromatice conservate.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 07134
(151) 04/10/2019
(732) TUDOR MIHAI CRISTIAN

PRECUP, STR. VIILOR NR. 59,
JUDEȚUL ILFOV, MOGOȘOAIA,
ILFOV, ROMANIA

(540)
ASHALI

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

───────

(210) M 2019 07135
(151) 04/10/2019
(732) FUNDAȚIA SUPERBET, STR.

HAGA NR. 12, CAMERA NR.
2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

fundația superbet

(531) Clasificare Viena: 21.03.01; 26.03.02;
26.03.07; 26.03.16; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.21; 29.01.01

(591) Culori revendicate:roșu (RGB 212, 26,
20)

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

16. Publicații tipărite, tipărituri, cărți, agende,
calendare, plicuri, pliante, broșuri, albume,
fotografii, articole de papetărie pentru scris,
felicitări (tipărite), mape pentru hârtii/dosare
din plastic pentru hârtii, cărți de vizită, pungi
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, buletine
informative tipărite, carnete de notiţe (papetărie).

35. Lucrări de birou, dezvoltare și
coordonare de proiecte de voluntariat pentru
organizațiile caritabile, coordonarea promovării
evenimentelor de strângere de fonduri caritabile,
organizarea de campanii de sensibilizare
cu privire la subiectele şi iniţiativele de
responsabilitate socială, servicii de relații publice
și publicitate pentru promovarea sănătații,
educației, protecției mediului.
36. Organizare de activități de colectare de
fonduri pentru susținerea celor aflați în dificultate,
strângerea de fonduri caritabile.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
elaborarea, organizarea și desfășurarea
de activități culturale, educative și/sau
sportive, organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
informaţii despre educaţie, informaţii despre
divertisment, producţii de film, altele decât
filmele publicitare, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online
de publicaţii electronice, nedescărcabile,
organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment), organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educaţionale, organizarea de
competiţii sportive, fotografie, educaţie fizică,
publicarea de texte, altele decât textele de
publicitate, servicii de tabere sportive, furnizarea
de facilităţi sportive, ghidare vocaţională
(consiliere educaţională sau de instruire),
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
scrierea de texte, producția de programe de
radio și/sau de televiziune, servicii caritabile,
și anume organizarea de evenimente sportive,
culturale sau educaționale pentru sprijinirea
persoanelor aflate în dificultate.
44. Servicii de caritate, respectiv furnizarea de
acces la servicii de îngrijire a sănătății fizice și
mentale pentru persoanele aflate în nevoie.
45. Servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi ale comunităţilor
locale sau ale persoanelor in dificultate, cum
ar fi oferirea de sprijin emoțional, îndreptarea
către instituțiile și organizațiile ce pot oferi ajutor
specializat.

───────
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(210) M 2019 07136
(151) 04/10/2019
(732) S.C. GRUP GENERAL ID S.R.L.,

BDUL. INDEPENDENȚEI NR. 134,
JUD. MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430123, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

ideal

(531) Clasificare Viena: 26.11.02; 26.11.12;
24.17.04; 27.05.01

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

3. Soluții profesionale de curățenie.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, piepteni și bureți, perii (cu excepția
pensulelor), articole pentru curățare.

───────

(210) M 2019 07137
(151) 04/10/2019
(732) Intertoy Zone SRL, STR.

CĂMINULUI NR. 6, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021742,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NORIEL TOYS LUMEA
CU IMAGINAȚIE

(531) Clasificare Viena: 19.01.03; 21.01.07;
09.07.01; 09.07.09; 01.01.05; 01.01.10;
27.05.02; 27.05.12; 29.01.15

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

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

28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────
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(210) M 2019 07138
(151) 04/10/2019
(732) BEST FOODS PRODUCTIONS

SRL, STR. MOINESTI NR.
55, SECTOR 6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Jumbo COUNTRY CHIPS

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.01.18;
27.05.01

(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
(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).

───────

(210) M 2019 07139
(151) 04/10/2019
(732) FRosta sp. Z.o.o, WITEBSKA

NR. 63, BYDGOSZCZ, 85-778,
POLONIA

(540)
FRoSTA. Fără

trucuri. Fără secrete.
(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).
43. Servicii de alimentație publică.

───────
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(210) M 2019 07140
(151) 04/10/2019
(732) ISROM GLOBAL SERVICES SRL,

BDUL. PARADISUL VERDE NR.
33, COMUNA CORBEANCA, JUD.
ILFOV, SAT OSTRATU, ILFOV,
ROMANIA

(740) KEYPI - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127, BL. 2,
SC. C, AP. 91, PARTER, SECTOR
1, BUCUREŞTI , BU, ROMANIA

(540)

BUDDHA SPA studio

(531) Clasificare Viena: 02.01.16; 02.01.17;
02.01.23; 02.03.16; 02.03.17; 02.03.23;
05.01.16; 27.05.01

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

44. Servicii de masaj și întreținere corporală,
furnizare de informații referitoare la masaj.

───────

(210) M 2019 07141
(151) 04/10/2019
(732) FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE

SPORT COLUMBOFIL , STR. 1
DECEMBRIE NR. 198, CAMERA
1, JUD. ILFOV, TUNARI, 077180,
ILFOV, ROMANIA

(540)

FEDERATIA ROMANA DE
SPORT COLUMBOFIL F.R.S.C.

(531) Clasificare Viena: 03.07.11; 03.07.16;
01.01.04; 09.01.10; 05.03.17; 24.03.07;
24.03.09; 24.03.13; 27.05.01

(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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2019 07142
(151) 04/10/2019
(732) DANIELA IOANA MARGINEAN,

STR. NEGOIUL NR. 1, AP. 5, JUD.
BRASOV , VICTORIA, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

SATINE

(531) Clasificare Viena: 05.01.05; 05.01.16;
26.01.15; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:gri închis (Pantone
2C), auriu (Pantone 728C), roz
(Pantone 698C)

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

3. Produse cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat.

───────

(210) M 2019 07143
(151) 05/10/2019
(732) DANIEL IONICA, STR.

AMURGULUI NR. 4, JUD.
IALOMIȚA, DRIDU, 927105,
IALOMIȚA, ROMANIA

(540)

MINGO

(531) Clasificare Viena: 03.07.01; 03.07.16;
03.07.24; 26.03.01; 26.03.16; 17.02.02;
27.05.01

(591) Culori revendicate:gri închis, gri
deschis, roșu (HEX=#BF0708)

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Regruparea, în folosul terților, a unei
game variate de articole de îmbrăcăminte,
încălțăminte și accesorii vestimentare (cu
excepția transportului) pentru a permite clienților
să le vadă și să le achiziționeze cât mai comod,
prin magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondență, prin
mijloace electronice și prin intermediul site-urilor
web.

───────
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(210) M 2019 07144
(151) 06/10/2019
(732) SONOS VENDING SRL, STR.

MĂRĂȘEȘTI NR. 18, ET. 3, AP.
6, JUD. SUCEAVA, SUCEAVA,
720181, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

SHAPE UP

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.15;
26.04.18

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

5. Suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente alimentare, suplimente alimentare
proteice, suplimente alimentare antioxidante,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare lichide, suplimente alimentare și
preparate dietetice, suplimente alimentare cu
acid folic, suplimente alimentare cu efect
cosmetic, suplimente alimentare pe bază de
drojdie, suplimente alimentare pe bază de
glucoză, suplimente alimentare pe bază de
propolis, suplimente alimentare pe bază de
lecitină, suplimente alimentare pe bază de
albumină, suplimente alimentare pe bază de
polen, suplimente alimentare pe bază de enzime,
suplimente alimentare pe bază de minerale,
suplimente alimentare cu isoflavone de soia,
suplimente alimentare realizate în principal
din minerale, suplimente alimentare realizate
în principal din vitamine, suplimente dietetice
alimentare folosite pentru post modificat,
suplimente alimentare pe bază de cărbune activ,
suplimente alimentare alcătuite în principal din
fier, suplimente alimentare alcătuite în principal
din magneziu, suplimente alimentare alcătuite
în principal din calciu, comprimate de calciu
sub formă de supliment alimentar, suplimente
alimentare pe bază de germeni de grâu,
preparate pe bază de vitamine sub formă de
suplimente alimentare, suplimente alimentare
pe bază de ulei de semințe de in, suplimente
alimentare pentru îmbunătățirea formei fizice
și a rezistenței, polen de albine pentru uz
ca supliment alimentar în dietă, suplimente
alimentare pe bază de pudră de acai, suplimente
alimentare pe bază de lăptișor de matcă,

suplimente alimentare pe bază de semințe de
in, suplimente alimentare pentru persoanele cu
nevoi dietetice speciale.
25. Hanorace sport, bluze sport, jachete
sport, ghete sport, pantaloni sport, sacouri
sport, bustiere sport, echipament sportiv
(îmbrăcăminte, încălțăminte), șepci sportive,
maiouri sportive, pantaloni sportivi, cămăși stil
sport, pantofi de sport, încălțăminte pentru sport,
șosete pentru sport, șorturi pentru sport, maiouri
pentru sport, pantaloni de sport, îmbrăcăminte
pentru sport, treninguri (pentru sport), pantaloni
scurți pentru sport.
28. Cercuri pentru sport, inele pentru sport,
trambuline pentru sport, mingi pentru sport,
discuri pentru sport, articole de sport,
echipamente pentru sport, protecții inghinale
pentru sportivi (articole sportive), gantere (pentru
ridicare de greutăți), bare pentru gantere (pentru
ridicare de greutăți), greutăți pentru picioare
(articole de sport), greutăți pentru picioare pentru
uz sportiv.
32. Băuturi nealcoolice pentru sportivi, băuturi
cu proteine, băuturi îmbogățite cu proteine
pentru sportivi, băuturi energizante care conțin
cafeină, băuturi energizante.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente sportive.

───────

(210) M 2019 07145
(151) 06/10/2019
(732) SC UNDERGROUND CLUB

SRL , STR. MIRCEA CEL
BĂTRÂN NR. 97A, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
900592, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

momo club

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.14;
26.01.18

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
04/10/2019-06/10/2019

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────


