OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE
06/11/2019

PUBLICATE ÎN DATA DE 13/11/2019

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
06/11/2019
Cereri Mărci publicate în 13/11/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 07223

(151)
06/11/2019

(732)
(540)
CLUBUL SPORTIV GAZ METAN GAZ METAN MEDIAS 1945
MEDIAŞ
ROMANIA

2 M 2019 07818

06/11/2019

Fundatia Umanitara Trust

PUTEREA SPERANTEI

3 M 2019 07862

06/11/2019

ROCIU CASANDRA IOANA

Sucré

4 M 2019 07864

06/11/2019

SC HERBAGETICA SRL

URIMER AKUT

5 M 2019 07865

06/11/2019

SC VERITA WORLD SERVICES VERITA INTERNATIONAL
SRL
SCHOOL

6 M 2019 07866

06/11/2019

CALIPSO SRL

limoJoy

7 M 2019 07867

06/11/2019

CALIPSO SRL

Zuuk

8 M 2019 07868

06/11/2019

CALIPSO SRL

LimoLife

9 M 2019 07869

06/11/2019

CALIPSO SRL

Alvera

10 M 2019 07870

06/11/2019

CALIPSO SRL

GoodMother

11 M 2019 07871

06/11/2019

CALIPSO SRL

ALOE GARDEN

12 M 2019 07872

06/11/2019

CALIPSO SRL

ALOE FARMERS

13 M 2019 07873

06/11/2019

CALIPSO SRL

TASTY ALOE VERA

14 M 2019 07874

06/11/2019

CALIPSO SRL

4EVER ALOE VERA

15 M 2019 07875

06/11/2019

CALIPSO SRL

BENEFIT ALOE VERA

16 M 2019 07876

06/11/2019

CALIPSO SRL

QUEEN ALOE VERA

17 M 2019 07877

06/11/2019

CALIPSO SRL

4 SEVA ALOE VERA

18 M 2019 07878

06/11/2019

PEPAS CLOUD SRL

Pepas Cloud Work smart, not
hard!

19 M 2019 07879

06/11/2019

SC PAVITOR SRL

PAVIDOOR

20 M 2019 07880

06/11/2019

SC VERITA WORLD SERVICES
SRL

21 M 2019 07881

06/11/2019

IOAN CHIRILA
ANDREI VIOREL TATAR

House of Cars

22 M 2019 07882

06/11/2019

S.C. DOMENIILE PRINCE
MATEI S.R.L.

PETIT MATEI

23 M 2019 07883

06/11/2019

S.C. DOMENIILE PRINCE
MATEI S.R.L.

DOMENIILE PRINCE MATEI

24 M 2019 07884

06/11/2019

SC ENIGMA TRADING 2000
SRL

zippy
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
25 M 2019 07885

(151)
06/11/2019

(732)
S.C. VITICOLA SARICA
NICULITEL S.A.

(540)
VIA VITICOLA SARICA
NICULITEL

26 M 2019 07886

06/11/2019

S.C. MEDVET DIAGNOSTIC
S.R.L.

qualis DIAGNOSTIC PARTNER

27 M 2019 07887

06/11/2019

SC VIA VITICOLA SRL

VIA VITICOLA VIA VITICOLA

28 M 2019 07888

06/11/2019

LOTUS HR SRL

Bonelina

29 M 2019 07889

06/11/2019

ADRIAN BÎLBĂ

Doctor Planet

30 M 2019 07890

06/11/2019

GRANDE GLORIA
PRODUCTION SRL

UNO SOFT

31 M 2019 07891

06/11/2019

GRANDE GLORIA
PRODUCTION SRL

PAPILLION LINE

32 M 2019 07892

06/11/2019

GRANDE GLORIA
PRODUCTION SRL

NOVA

33 M 2019 07893

06/11/2019

ADRIAN BÎLBĂ

Dr. Key

34 M 2019 07894

06/11/2019

CITY INSURANCE
SOCIETATE DE ASIGURAREREASIGURARE SA

City Insurance Asistență Daune

35 M 2019 07895

06/11/2019

FABRICA DE EVENIMENTE
FESTIVUS SRL

Family is Love Festival

36 M 2019 07896

06/11/2019

CITY INSURANCE
SOCIETATE DE ASIGURAREREASIGURARE SA

City Insurance Claims Assist

37 M 2019 07897

06/11/2019

WTELE-STARINTERNATIONAL BOTTEGA HOME
GROUP SRL

38 M 2019 07898

06/11/2019

SC CELEBRITY
PROFESSIONAL SRL

GALA FEMEILOR DE SUCCES

39 M 2019 07899

06/11/2019

BLOC ADMIN IMOB SRL

BLOC ADMIN IMOB

40 M 2019 07900

06/11/2019

MINERVA VINCZE

Zsolt Torok

41 M 2019 07901

06/11/2019

Emotion Agencia SRL

PRIMA CASA

42 M 2019 07902

06/11/2019

AUDITCONT EXAL SRL

INDIGOW

43 M 2019 07903

06/11/2019

AUDITCONT EXAL SRL

CONTAREX

44 M 2019 07904

06/11/2019

Transilvania Express Trip SRL

io all around you

45 M 2019 07905

06/11/2019

KUBITECH SRL

HUMAIA

46 M 2019 07906

06/11/2019

CRISTEA ADRIAN

ABSOLUTE GYM A

47 M 2019 07907

06/11/2019

SC COMISION DIC SRL

AgroInfo portal agricol
Agricultura 4.0

3
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
48 M 2019 07909

(151)
06/11/2019

(732)
GENIUS NUTRITION SRL

MASS - X5

49 M 2019 07910

06/11/2019

SC GENIUS NUTRITION SRL

CREAF7

50 M 2019 07911

06/11/2019

S.C. GENIUS NUTRITION SRL

AMINOGEX

51 M 2019 07912

06/11/2019

S.C. GENIUS NUTRITION SRL

NANOPURE NP

52 M 2019 07913

06/11/2019

TEAMSARBU SRL

SARBU

53 M 2019 07915

06/11/2019

DRAGOȘ GĂRDESCU

BĂIATU' ÎN IARBĂ

54 M 2019 07916

06/11/2019

SC MED LIFE SA

MedLife Spitalul Genesys

55 M 2019 07917

06/11/2019

BOGDAN CARUNTU

yoku HOTEL

56 M 2019 07918

06/11/2019

SAFE INVEST ROMANIA
SAFE INVEST
BROKER DE ASIGURARE SRL

57 M 2019 07923

06/11/2019

MEDICAL SERVICES FOR
NEUROLOGY SRL

MEDICAL SERVICES FOR
NEUROLOGY Sprijinim Viata
Activa!

58 M 2019 07924

06/11/2019

ROYAL WIN SRL

MON AMOUR BOUTIQUE DES
FLEURS

59 M 2019 07925

06/11/2019

CONSOLA GRUP CONSTRUCT CONSOLA GRUP
SRL

60 M 2019 07926

06/11/2019

FIRMEON.RO SRL

61 M 2019 07927

06/11/2019

SC VERITA WORLD SERVICES VERITA INTERNATIONAL
SRL
SCHOOL

62 M 2019 07928

06/11/2019

TĂNASE HERBAS SRL

Băcănia Câmpenească

63 M 2019 07929

06/11/2019

ALEXANDRA DUMITRA
CIOLACU

RentKraft

64 M 2019 07930

06/11/2019

NICOLETA SLOBOZEANU

Marco Pet Transport

4

(540)

FirmeON
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07223
06/11/2019
CLUBUL SPORTIV GAZ METAN
MEDIAŞ, PIAŢA REGELE
FERDINAND NR. 12, JUD. SIBIU ,
MEDIAŞ, SIBIU, ROMANIA

GAZ METAN MEDIAS
1945 ROMANIA

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.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.

(531)

Clasificare Viena: 21.03.01; 01.15.05;
24.07.01; 26.01.16; 26.01.18; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17; 27.07.02; 27.07.17;
13.01.05
(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
galben, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizarea
de
competiţii
sportive,
antrenare (instruire).

(210)
(151)
(732)

───────

(740)

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 07818
06/11/2019
Fundatia Umanitara Trust, STR.
CAMPULUI NR. 185, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

PUTEREA SPERANTEI

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru

───────

(540)
(511)

M 2019 07862
06/11/2019
ROCIU CASANDRA IOANA, STR.
SCOALA DE INOT NR. 28C, ET.
1, AP. 3, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU,
550005, SIBIU, ROMANIA
SC APPELLO BRANDS SRL ,
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SB,
ROMANIA

Sucré

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Gheaţă, îngheţată, iaurt îngheţat şi
şerbeturi, produse de patiserie, prăjituri, tarte
şi biscuiţi (prăjiturele), produse de patiserie
aromate, specialităţi de patiserie, aluaturi şi
amestecuri din acestea, produse de patiserie
proaspete, dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată și gumă de mestecat, produse de
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patiserie conținând creme, produse de patiserie,
produse de patiserie cu fructe, produse de
patiserie cu ciocolată, deserturi preparate
(produse de patiserie), produse de patiserie
cu umpluturi de fructe, produse de patiserie
conținând creme și fructe, produse de patiserie
care conțin fructe, produse de patiserie din
legume și carne, decorațiuni din bomboane
pentru prăjituri, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, decorațiuni din ciocolată pentru articole
de cofetărie, torturi, gustări de tip tort de
fructe, umpluturi pe bază de cremă pentru
prăjituri și plăcinte, prăjituri, produse de fondante
(cofetărie), produse de cofetărie înghețate,
produse de cofetărie congelate, produse de
cofetărie cu înghețată, deserturi preparate
(produse de cofetărie), gustări constând în
principal din produse de cofetărie, sandvișuri,
sandvișuri cu carne, sandviș din brânză topită,
sandvișuri încălzite la grill, sandvișuri care
conțin salată, înghețată sub formă de sandviș,
sandvișuri cu carne de pui, sandviș din
brânză topită și șuncă, pastă pentru sandviș
cu ciocolată și fructe uscate, produse de
patiserie aromate, decorațiuni din bomboane
pentru prăjituri, ciocolată, ciocolată tartinabilă,
ciocolată granulată, ciocolată umplută, înlocuitori
(ciocolată), ciocolată nemedicinală, ciocolată
caldă, ciocolată aerată, praline de ciocolată,
ciocolată de băut, vafe din ciocolată, trufe
de ciocolată, garnituri de ciocolată, sosuri
de ciocolată, glazură de ciocolată, gofre de
ciocolată, fondante de ciocolată, bomboane
de ciocolată, ouă de ciocolată, ciocolată cu
alcool, cafea cu ciocolată, dulciuri din ciocolată,
scoici de ciocolată, biscuiți de ciocolată, chipsuri
de ciocolată, ciocolată cu lapte, batoane de
ciocolată, înlocuitori de ciocolată, bomboane
cu ciocolată, ciocolată cu lichior, fondue din
ciocolată, sirop de ciocolată, esențe de ciocolată,
prăjituri cu ciocolată, marțipan din ciocolată,
înghețate cu ciocolată, pudră de ciocolată,
paste de ciocolată, ciocolată pentru glazuri,
spume de ciocolată, ciocolată fără lapte, iepurași
de ciocolată, pateuri cu ciocolată, napolitane
învelite în ciocolată, migdale acoperite de
ciocolată, ciocolată cu hrean japonez, ciocolată
cu lapte (băutură), alune trase în ciocolată,
biscuiți înveliți în ciocolată, biscuiți acoperiți
cu ciocolată, prăjitură învelită în ciocolată,
covrigi glazurați cu ciocolată, prăjituri mici
cu ciocolată, băuturi aromatizate cu ciocolată,
fructe trase în ciocolată, batoane învelite în
ciocolată, amestecuri de ciocolată caldă, tablete
de ciocolată umplute,
ciocolată tartinabilă conținând nuci, rahat turcesc
acoperit cu ciocolată, creme pe bază de
ciocolată, fursecuri parțial învelite în ciocolată,

ciocolată sub formă de praline, decorațiuni din
ciocolată pentru prăjituri, cremă de ciocolată
pentru pâine, produse de patiserie cu ciocolată,
produse de cofetărie din ciocolată, batoane de
ciocolată cu lapte, vafe cu glazură de ciocolată,
ciocolate cu umplutură de bezea, înghețate cu
aromă de ciocolată, siropuri de ciocolată pentru
prepararea băuturilor pe bază de ciocolată,
fursecuri cu glazură de ciocolată, biscuiți cu
glazură de ciocolată, napolitane cu caramel și
ciocolată, covrigi cu glazură de ciocolată, arome
pe bază de ciocolată, preparate pentru băuturi cu
ciocolată, bomboane de ciocolată cu umplutură,
băuturi cu aroma de ciocolată, glazuri cu aromă
de ciocolată, nuci macadamia trase în ciocolată,
umpluturi pe bază de ciocolată, produse pe bază
de ciocolată, deserturi pe bază de ciocolată,
fructe oleaginoase învelite în ciocolată, fructe
oleaginoase trase în ciocolată, biscuiți pe
jumătate înveliți în ciocolată, produse de
cofetărie din ciocolată nemedicinală, esențe de
ciocolată pentru prepararea băuturilor, produse
de cofetărie învelite în ciocolată, deserturi
preparate (pe bază de ciocolată), batoane de
nuga învelite în ciocolată, turte din orez învelite în
ciocolată, creme tartinabile pe bază de ciocolată,
produse de cofetărie din ciocolată conținând
praline, prăjituri pentru ceai cu ciocolată și
lapte, biscuiți cu glazură cu aromă de ciocolată,
esențe de ciocolată pentru prepararea de
băuturi, ciocolată cu cremă cu aromă de mentă,
decorațiuni din ciocolată pentru articole de
cofetărie, băuturi cu gheață pe bază de ciocolată,
ciocolate sub formă de scoici de mare, băuturi
pe bază de ciocolată cu lapte, ornamente din
ciocolată pentru pomul de Crăciun, biscuiți
conținând ingrediente cu aromă de ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale care conțin
ciocolată, ciocolate sub formă de căluți de mare,
produse de cofetărie cu aromă de ciocolată,
umpluturi din ciocolată pentru produse de
brutărie, ciocolată pentru produse de cofetărie și
pâine, fursecuri cu înveliș cu aromă de ciocolată,
nuci trase în ciocolată (produse de cofetărie),
ciocolate prezentate într-un calendar de advent,
dulciuri (nemedicinale) sub formă de eclere de
ciocolată, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, preparate pentru fabricarea
de băuturi (pe bază de ciocolată), preparate
pentru băuturi cu ciocolată cu aromă de caramel,
produse alimentare care conțin ciocolată (ca
principal ingredient), preparate pentru pregătirea
băuturilor cu aromă de ciocolată, preparate
pentru băuturi cu ciocolată cu aromă de moca,
băuturi gazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi carbogazoase (pe bază de
cafea, cacao sau ciocolată), preparate pentru
băuturi cu ciocolată cu aromă de nuci, preparate
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pentru băuturi cu ciocolată cu aromă de mentă,
batoane alimentare pe bază de ciocolată gata
de mâncat, preparate pentru băuturi cu ciocolată
și aromă de portocale, produse de cofetărie
din zahăr cu glazură de ciocolată, biscuiți cu
bezea moale înveliți în ciocolată, care conțin
caramel, fursecuri parțial învelite într-o glazură
cu aromă de ciocolată, preparate pentru băuturi
cu ciocolată cu aromă de banane, băuturi pe
bază de ciocolată care nu au la bază lactate
sau legume, ciocolată de casă sub formă de
foaie crocantă cu boabe de cafea măcinate,
caramel, caramele, caramele umplute, caramele
(bomboane), caramele tari, caramele fagure,
zahăr caramelizat, produse de caramel, dulciuri
cu caramel, tort cu caramel, dulciuri glazurate
cu caramel, caramel cu unt sărat, dulciuri
acidulate (nemedicinale) din caramel, caramele
tari învelite în zahăr, prăjituri caramelizate din
orez expandat, dulciuri (nemedicinale) sub formă
de caramel, dulciuri nemedicinale cu umplutură
de caramel, torturi, torturi vegane, torturi de
înghețată, foi pentru tortilla, gustări din tortilla,
gustări de tip tort de fructe.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la dulciuri, organizare de expoziții și evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale de
marketing pentru terți, servicii de comandă online
în domeniul restaurantelor care oferă mâncare
la pachet și livrare la domiciliu, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, prelucrare administrativă de
comenzi de
achiziție plasate prin telefon sau calculator,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii de
abonament care conțin bomboane de ciocolată.
41. Planificarea de petreceri (divertisment),
servicii de planificare de petreceri (divertisment),
servicii de divertisment pentru petreceri de zile
de naștere, servicii de maestru de ceremonii
pentru petreceri și evenimente speciale, servicii
de rezervare de bilete și locuri la evenimente
recreative și de petrecere a timpului liber,
organizare de evenimente recreative, organizare
și coordonare de evenimente de divertisment.
43. Servicii de catering, servicii de catering
mobil, servicii de restaurant cu servire la

pachet, servicii de catering pentru banchete,
servicii de catering pentru petreceri, servicii
de catering pentru spații special amenajate
pentru conferințe, servicii de catering pentru
petreceri de zile de naștere, servicii de catering
pentru spații special amenajate pentru târguri
și expoziții, servicii de catering pentru săli/spații
special amenajate pentru expoziții, servicii de
restaurante de delicatese, servicii de restaurante
(servirea mesei).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 07864
06/11/2019
SC HERBAGETICA SRL, STR.
FLORILOR NR. 1085 BIS,
JUDEŢUL BRAŞOV, HARMAN,
SAT PODU OLTULUI, BRAȘOV,
ROMANIA

URIMER AKUT

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice, medicale și veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanțe și alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice de uz uman
și veterinar, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dinților și pentru
amprente dentare, dezinfectanți, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07865
06/11/2019
SC VERITA WORLD SERVICES
SRL, STR. LT. ALEXANDRU
PAULESCU NR.31, DEMISOL,
CAMERA 3, SECTOR 2,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

VERITA INTERNATIONAL
SCHOOL
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(511)

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

(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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07866
06/11/2019
CALIPSO SRL , STR. CRIŞAN NR.
3, JUD. ILFOV
, VOLUNTARI, 077190 , ILFOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07868
06/11/2019
CALIPSO SRL , STR. CRIŞAN NR.
3, JUD. ILFOV
, VOLUNTARI, 077190 , ILFOV,
ROMANIA

limoJoy
LimoLife

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07867
06/11/2019
CALIPSO SRL , STR. CRIŞAN NR.
3, JUD. ILFOV
, VOLUNTARI, 077190 , ILFOV,
ROMANIA

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07869
06/11/2019
CALIPSO SRL , STR. CRIŞAN NR.
3, JUD. ILFOV
, VOLUNTARI, 077190 , ILFOV,
ROMANIA

Zuuk
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01

Alvera
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(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07870
06/11/2019
CALIPSO SRL , STR. CRIŞAN NR.
3, JUD. ILFOV
, VOLUNTARI, 077190 , ILFOV,
ROMANIA

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

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07872
06/11/2019
CALIPSO SRL , STR. CRIŞAN NR.
3, JUD. ILFOV
, VOLUNTARI, 077190 , ILFOV,
ROMANIA

ALOE FARMERS
GoodMother
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07871
06/11/2019
CALIPSO SRL , STR. CRIŞAN NR.
3, JUD. ILFOV
, VOLUNTARI, 077190 , ILFOV,
ROMANIA

Clasificare Viena: 27.05.01
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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07873
06/11/2019
CALIPSO SRL , STR. CRIŞAN NR.
3, JUD. ILFOV
, VOLUNTARI, 077190 , ILFOV,
ROMANIA

TASTY ALOE VERA
ALOE GARDEN

(531)
(511)

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
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.
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───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07874
06/11/2019
CALIPSO SRL, STR.CRIŞAN NR.3,
JUD.ILFOV, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07876
06/11/2019
CALIPSO SRL, STR.CRISAN NR.3,
JUD.ILFOV, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

QUEEN ALOE VERA
4EVER ALOE VERA
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.25
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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07875
06/11/2019
CALIPSO SRL, STR.CRIŞAN NR.3,
JUD.ILFOV, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.25
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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

BENEFIT ALOE VERA
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.25
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.
───────

M 2019 07877
06/11/2019
CALIPSO SRL, STR.CRIŞAN NR.3,
JUD.ILFOV, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

4 SEVA ALOE VERA
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.25
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.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07878
06/11/2019
PEPAS CLOUD SRL,
STR.OLANESTI NR.3, BL.76A,
SC.1, AP.39, SECTOR 6,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Pepas Cloud Work
smart, not hard!
(531)

Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.11.12; 26.01.03; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru (Hex
#00a0e3), gri ( Hex #8a8889)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. 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 comanda
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii
care constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
comunicărilor şi înregistrărilor scrise, precum şi
compilarea datelor matematice sau statistice,
servicii ale agenţiilor de publicitate şi servicii
precum distribuirea de prospecte, direct sau prin
postă, sau distribuirea de eşantioane.
38. Închirierea timpului de acces la reţelele
globale de calculatoare, furnizarea accesului
la bazele de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, comunicaţii prin
telegrame, comunicaţii prin telefon, comunicaţii
prin telefoanele celulare, comunicaţii prin
terminalele de calculator, comunicaţii prin
reţelele de fibră optică, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,

servicii de baze de date electronice publice
( servicii de telecomunicaţii), transmiterea de
faxuri, închirierea aparatelor fax, informaţii
despre telecomunicaţii, furnizarea de camere
de chat pe internet, trimiterea de mesaje,
închirierea aparatelor de trimitere a mesajelor,
închirierea de modemuri, servicii de agenţie
de presă, furnizarea de forumuri online,
servicii de pager (radio, telefon sau
alte mijloace electronice de comunicare),
difuzarea prin intermediul radioului, comunicaţii
radio, transmiterea prin satelit, flux continu
(streaming) de date, închirierea echipamentului
de telecomunicaţii, furnizarea canalelor de
telecomunicaţii pentru serviciile de teleshopping,
asigurarea conexiunilor de telecomunicaţii la
o reţea globală de computere, servicii de
rutare şi joncţiune pentru telecomunicaţii,
servicii de teleconferinţă, servicii telegrafice,
servicii de telefonie, închirierea telefoanelor,
difuzarea prin intermediul televizorului, servicii
de telex, transmiterea telegramelor, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fişierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la reţelele globale de
calculatoare, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
41. Închirierea echipamentelor audio, transfer
de know-how(instruire), sevicii de editare
video pentru evenimente, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescarcabile, închirierea
aparatelor de înregistrare video, închiriere
calculatoare, servere, echipamente imprimare,
periferice pentru PC, laptop, server.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07879
06/11/2019
SC PAVITOR SRL, STR. IANCU
POP NR.2, JUD.VALCEA,
RAMNICU VALCEA, VALCEA,
ROMANIA

(531)
(591)

Clasificare Viena: 03.07.17; 29.01.13
Culori revendicate:albastru deschis
(Pantone 306C), albastru închis
(Pantone 662C), verde (802C)verde
(Pantone
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

PAVIDOOR
(531)

Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.01.05; 14.05.21; 29.01.14
(591) Culori revendicate:roşu, maro închis,
alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Montaj tâmplărie Pvc, uşi de interior lemn, uşi
metalice, reparaţii şi vânzarea lor.
35. Servicii de vânzare pentru uşi de interior
lemn, uşi metalice precum şi tâmplărie Pvc.
37. Servicii de montaj tâmplărie Pvc, uşi de
interior lemn, uşi metalice, servicii de reparatii.

(540)

M 2019 07881
06/11/2019
IOAN CHIRILA, STR.EREMIA
GRIGORESCU NR.114, AP.2,
JUD.CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA
ANDREI VIOREL TATAR,
STR.POET GRIGORE
ALEXANDRESCU NR.20, AP.42,
JUD.CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07880
06/11/2019
SC VERITA WORLD SERVICES
SRL, STR. LT. ALEXANDRU
PAULESCU NR. 31, DEMISOL,
CAMERA 3, SECTOR 2,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

House of Cars
(531)

Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.24;
27.05.25; 26.01.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Vehicule, aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
06/11/2019

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07882
06/11/2019
S.C. DOMENIILE PRINCE
MATEI S.R.L., STR. GENERAL
CONSTANTIN BUDISTEANU
NR. 16, PARTER, CAMERA 4,
AP. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLĂDIREA
VIVANDO, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07883
06/11/2019
S.C. DOMENIILE PRINCE
MATEI S.R.L., STR. GENERAL
CONSTANTIN BUDISTEANU
NR. 16, PARTER, CAMERA 4,
AP. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLĂDIREA
VIVANDO, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

PETIT MATEI
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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).
───────

DOMENIILE PRINCE MATEI
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.07; 26.11.09; 26.07.09
(591) Culori revendicate:alb,negru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 07884
06/11/2019
SC ENIGMA TRADING 2000 SRL,
STR. MATEI BASARAB NR.18,
PARTER, CAMERA 1, JUDEŢUL
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLĂDIREA
VIVANDO, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07885
06/11/2019
S.C. VITICOLA SARICA
NICULITEL S.A., COM.
NICULITEL, JUD. TULCEA, COM.
NICULITEL, TULCEA, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE, NR. 51, BIROURI A14A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

zippy

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Pungi de plastic pentru ambalat.
22. Pungi de plastic (saci) sigilabile pentru
stocare în vrac.
───────

VIA VITICOLA
SARICA NICULITEL
(531)

Clasificare Viena: 26.01.04; 26.01.18;
26.04.01; 26.11.09; 26.11.13; 27.05.01;
27.05.17
(591) Culori revendicate:alb, negru, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07886
06/11/2019
S.C. MEDVET DIAGNOSTIC
S.R.L., STR. DRUMUL BISERICII
NR. 50, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA
WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07887
06/11/2019
SC VIA VITICOLA SRL, STR.
GENERAL CONSTANTIN
BUDIŞTEANU NR. 26, CORP
A1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLĂDIREA
VIVANDO, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

qualis DIAGNOSTIC PARTNER
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.05.04; 26.07.04; 26.11.09
(591) Culori revendicate:gri, galben, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii veterinare.
───────

VIA VITICOLA VIA VITICOLA
(531)

Clasificare Viena: 26.01.04; 26.01.18;
26.04.01; 26.11.09; 26.11.13; 27.05.01;
27.05.17
(591) Culori revendicate:alb, negru, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07888
06/11/2019
LOTUS HR SRL, BD. DECEBAL
NR. 14, BL. S6, SC. 1, ET. 4,
AP.13, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

de cursuri prin metode de învățare la
distanță, cursuri de calificare și recalificare,
furnizare de cursuri de pregătire, organizarea și
susținerea colocviilor, congreselor, conferințelor,
seminariilor, simpozioanelor, organizarea și
desfășurarea de ateliere de formare, consiliere
vocațională și dezvoltare personală, informații în
domeniul educației, furnizate on-line dinr-o bază
de date computerizată sau de pe internet.
44. Servicii de psihologie ocupațională, servicii
psihologie.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

Bonelina

M 2019 07889
06/11/2019
ADRIAN BÎLBĂ, INT.
DOCHERILOR NR. 1A, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

Doctor Planet

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

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
26.01.03; 26.01.14; 02.03.07; 02.03.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de consultanță în domeniul carierei
(altele decât cele cu scop educativ și de
instruire), administrarea resurselor umane și
servicii de recrutare, intermediere de contracte
(pentru terți), regruparea în avantajul terților
a cărților, revistelor, materialelor promoționale,
CD-urilor, 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,
prin intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.
41. Servicii ale centrelelor educative privind
furnizarea de cursuri de instruire, instruire
educativă, instruire asistată pe calculator,
informații referitoare la educație, instruire,
consiliere și examinare educațională, furnizarea
de instruire online, cursuri de instruire scrise,
orientare profesională (consiliere în domeniul
educației sau formării), servicii de predare
cursuri, cursuri prin corespondență, coordonare
de cursuri prin corespondență, organizare

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07890
06/11/2019
GRANDE GLORIA PRODUCTION
SRL, STR. TULUC NR. 1, HALA
68, BIROUL 2, COM. VÂNĂTORI,
JUD. GALAŢI, SAT COSTI, GALAȚI,
ROMANIA

UNO SOFT
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(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate pentru albit și alte substanțe pentru
spălat, preparate pentru curățare, lustruire,
degresare și șlefuire, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esențiale, cosmetice, loțiuni pentru păr,
produse pentru îngrijirea dinților.
5. Produse farmaceutice și veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanțe dieteice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor daunătoare, fungicide, ierbicide.
16. Hârtie, carton, poduse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
mașini de scris și articole de birou (cu excepția
mobilelor), materiale de instruire sau învățământ
(cu excepția aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, clisee.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, piepteni și bureți, perii (cu excepția
pensulelor), material pentru perii, material
pentru curățare, bureți metalici, sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepția sticlei de
construcție), sticlărie, porțelan și faianță.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
produse pentru îngrijirea dinţilor.
5. Produse farmaceutice şi de veterinare,
produse igienice pentru medicină, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari, plasturi şi materiale pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare, dezinfectante, produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
erbicide.
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie sau
menaj, materiale pentru artişi, pensule, maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor),
materiale de instruire sau învăţămant (cu
excepţia aparatelor), materiale plastice pentru
ambalaj, caractere tipografice, clisee.
21. Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), materiale pentru perii, material
pentru curăţare, bureţi metalici, sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţii), sticlărie, porţelan şi faianţă.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07891
06/11/2019
GRANDE GLORIA PRODUCTION
SRL, STR. TULUC NR. 1, HALA
68, BIROUL 2, COM. VÂNĂTORI,
JUD. GALAŢI, SAT COSTI, GALAȚI,
ROMANIA

PAPILLION LINE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07892
06/11/2019
GRANDE GLORIA PRODUCTION
SRL, STR. TULUC NR. 1, HALA
68, BIROUL 2, COM. VÂNĂTORI,
JUD. GALAŢI, SAT COSTI, GALAȚI,
ROMANIA

NOVA
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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3. Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru

spălat, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
produse pentru îngrijirea dinţilor.
5. Produse farmaceutice şi de veterinare,
produse igienice pentru medicină, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari, plasturi şi materiale pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare, dezinfectante, produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
erbicide.
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie sau
menaj, materiale pentru artişi, pensule, maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor),
materiale de instruire sau învăţămant (cu
excepţia aparatelor), materiale plastice pentru
ambalaj, caractere tipografice, clisee.
21. Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), materiale pentru perii, material
pentru curăţare, bureţi metalici, sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţii), sticlărie, porţelan şi faianţă.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

40. Tăierea (multiplicarea) cheilor, trasarea cu
laserul, tratarea metalului, placarea cu metal,
frezare, tăierea
materialelor
cu
fierăstrăul,
imprimarea
serigrafică, lipire.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07894
06/11/2019
CITY INSURANCE SOCIETATE
DE ASIGURARE-REASIGURARE
SA, STR. EMANOIL PORUMBARU
NR. 93-95, PARTER, ETAJELE 1,
2, 4 ŞI 5, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
TEODORU I.P. S.R.L., STR.
NERVA TRAIAN NR. 12, BL. M37,
SC. 1, ET. 1, AP. 1, BUCUREŞTI,
31042, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07893
06/11/2019
ADRIAN BÎLBĂ, INT.
DOCHERILOR NR. 1A, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA
(531)

Dr. Key
(531)
(591)
(511)

City Insurance
Asistență Daune

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
24.13.25; 14.05.02
Culori revendicate:galben, albastru
închis
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.04.18; 26.11.01
(591) Culori revendicate:albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări, asigurări maritime, administrarea
asigurărilor, asigurări de camionete, asigurări
pentru hoteluri, garanţii de asigurări, agenţii
de asigurări, asigurări de călătorie, asigurări
pentru clădiri, asigurări pentru întreprinderi,
asigurări de credite, asigurări pentru birouri,
organizare de asigurări, gestionare de asigurări,
servicii de asigurări personale, evaluarea
daunelor în asigurări, managementul riscului
în asigurări, asigurări de răspundere civilă,
subscrieri de asigurări financiare, administrarea
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planurilor de asigurări, asigurări private de
sănătate, cercetări în domeniul asigurărilor,
informaţii în domeniul asigurărilor, servicii
pentru subscrierea asigurărilor, subscrierea
asigurărilor de sănătate, consultanţă în domeniul
asigurărilor, subscriere de asigurări în domeniul
asigurării pentru răspundere profesională,
servicii de asigurări de locuinţe, asigurări
pentru deţinătorii de proprietăţi, contracte
de asigurări de servicii, administrarea de
asigurări de grup, servicii de societăţi de
asigurări, asigurări în caz de incendiu,
subscriere de asigurări contra incendiului,
asigurări cu privire la proprietăţi, furnizarea
de asigurări de vacanţă, servicii de încheiere
de asigurări, asigurări de răspundere civilă
profesională, asigurări informaţii în domeniul
asigurărilor, consultanţă privind subscrierea
de asigurări, evaluare financiară în scopul
asigurării, servicii privind asigurările de călătorie,
consultanţă şi informaţii privind asigurările,
servicii de subscriere a asigurărilor, servicii
de management al asigurărilor, soluţionarea
creanţelor în domeniul asigurărilor, servicii
actuariale în materie de asigurări, acordare
de asigurări pentru garantarea echipamentelor,
subscriere de asigurări, nu de viaţă, subscriere
de asigurări de accidente maritime, servicii de
consultanţă referitoare la asigurări, subscriere
de asigurări pentru accidente auto, servicii
de informaţii computerizate privind asigurările,
administrare de afaceri în domeniul asigurărilor,
intermediere în domeniul asigurărilor de
călătorie, furnizare de informaţii în domeniul
asigurărilor, subscriere de poliţe de asigurări
privind transportul, servicii pentru subscriere de
asigurări pentru întreprinderi, servicii de asigurări
în domeniul transportului maritim, informaţii şi
consultanţă în materie de asigurări, evaluări de
asigurări în caz de incendiu, evaluări de cereri de
despăgubire în asigurări, încheiere de asigurări
pentru servicii juridice preplătite, servicii de
asigurări în domeniul proprietăţilor imobiliare,
subscriere de asigurări cu privire la proprietăţi,
subscriere de asigurări de transport de bunuri,
programe de economii privind asigurările de
sănătate, consultanţă financiară şi consultanţă
în domeniul asigurărilor, servicii de consultanţă
în asigurări referitoare la incendii, servicii
de asigurări cu privire la bunuri imobiliare,
servicii de asigurări de sănătate referitoare la
şoferii de autocare, subscriere de asigurări,
estimări şi evaluări pentru scopuri de asigurare,
furnizare de informaţii privind serviciile de
asigurări şi serviciile financiare, servicii de
asigurări personale cu privire la furnizarea
de servicii juridice, servicii de asigurări de
sănătate pentru însoţitori de bord în autocare,

furnizare de informaţii privind subscrierea de
asigurări, altele decât cele de viaţă, servicii de
soluţionare şi tratare a cererilor de despăgubire
în domeniul asigurărilor, soluţionarea cererilor
de despăgubire în domeniul asigurărilor, altele
decât cele de viaţă, servicii financiare de
evaluare, soluţionare şi tratare a cererilor de
despăgubire în domeniul asigurărilor, furnizare
de informaţii online despre asigurări, oferite dintro bază de date electronică sau pe internet,
furnizare de informaţii privind soluţionarea
cererilor de despăgubire în domeniul asigurărilor,
altele decât cele de viaţă, subscriere de
reasigurări, servicii de reasigurări, informaţii
despre reasigurări, servicii de consultanţă privind
reasigurările, furnizare de informaţii online
despre reasigurări, oferite dintr-o bază de date
electronică sau pe internet, asigurare privind
bunurile personale, asigurarea bunurilor din
locuinţă, servicii de asigurare împotriva furtului
bunurilor personale, furnizare de informaţii
în legătură cu evaluarea bunurilor imobiliare,
servicii de asigurare referitoare la planificare în
caz de accidente, servicii privind subscrieri de
poliţe de asigurare pentru accidente personale,
servicii financiare furnizate de societăţile de
asigurări, asigurare contra accidentelor, servicii
de asigurare în domeniul sportului, subscriere de
asigurare de accidente, asigurare de sănătate,
subscriere de poliţe de asigurare de sănătate
preplătite, servicii de asigurare a autovehiculelor,
asigurare de proprietăţi imobiliare, servicii
de asigurare privind proprietăţile, servicii de
asigurare referitoare la decontările eşalonate
acordate agenţilor de asigurare pentru
asigurarea proprietăţilor împotriva dezastrelor,
servicii de asigurare referitoare la bunuri aflate
în transit, servicii de asigurare pentru industria
construcţiilor, servicii de asigurare referitoare
la decontările eşalonate acordate avocaţilor,
subscriere de asigurări pentru garanţii, servicii
de asigurare privind călătoriile, servicii de
asigurare medicală oferite companiilor, asigurări
medicale, servicii de asigurare în materie
de credite, servicii de asigurări pentru
companii de asigurări, subscriere de asigurări
maritime, asigurări pentru domeniul aviatic,
subscriere de asigurări medicale, administrare
de asigurări stomatologice, subrogare în
baza asigurării, agenţii de asigurări pentru
nave, administrarea de portofolii de asigurări,
acordare de asigurări pentru împrumuturile
ipotecare, subscriere de asigurări de transport
maritime, servicii pentru încheieri de asigurări
comerciale, asigurări referitoare la costurile
asistenţei juridice, subscriere de asigurări
contra incendiilor maritime, intermediere pentru
finanţare de prime de asigurări, servicii
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pentru încheierea de asigurări pentru credite,
servicii de asigurări pentru capitalul de dotare,
evaluarea încărcăturilor în scopul stabilirii de
asigurări, servicii de consultanţă în asigurări
referitoare la explozii, asigurări personale
referitoare la angajamentul de rambursare a
împrumuturilor, subscriere şi administrare de
asigurări medicale în domeniul stomatologic,
servicii de asigurări personale privind furnizarea
de consultanţă juridică, ajustarea creanţelor de
asigurări, altele decât cele de viaţă, servicii
de garanţie pentru asigurări pentru defecţiunile
mecanice ale motoarelor, servicii actuariale
pentru reasigurare, furnizare de informaţii privind
reasigurarea, procesare de creanţe care decurg
din reasigurare, soluţionare de creanţe care
decurg din reasigurare, servicii de evaluare
financiară în scopuri de reasigurare, asigurarea
bunurilor în timpul tranzitului, asigurare pentru
ipotecă, asigurarea de mărfuri, asigurare
de garanţie extinsă, evaluări în scopuri de
asigurare, asigurare de sisteme de antifurt,
calculul ratelor primei de asigurare, servicii de
asigurare a garanţiei, servicii de asigurare pentru
ambarcaţiuni, servicii de asigurare cu garanţie,
asigurare pentru aparatură de comunicaţii,
servicii de asigurare pentru telefoane mobile,
asigurare de riscuri de credit (factoring), servicii
de asigurare a automobilelor-caravană, servicii
de asigurare în domeniul aviaţiei, servicii
de asigurare împotriva pierderii proprietăţilor,
servicii financiare referitoare la asigurarea
autovehiculelor, servicii de asigurarea pentru
protejarea ipotecilor, servicii de consiliere privind
contractele de asigurare, servicii de asigurare
referitoare la defecţiuni mecanice, servicii de
asigurare pentru plata cheltuielilor medicale,
furnizare a cotaţiilor de prime de asigurare,
servicii de asigurare referitoare la cazarea pentru
vacanţă, servicii de subscriere de asigurare în
domeniul aviaţiei, punere la dispoziţie de cotaţii
de prime de asigurare, furnizare de informaţii
despre calculul ratelor primei de asigurare,
acordare de poliţe de asigurare pe o perioadă de
zece ani, organizare de asigurare de credite.

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 07895
06/11/2019
FABRICA DE EVENIMENTE
FESTIVUS SRL, STR. ION BĂIEȘU
NR. 12A, MANSARDĂ, JUDEȚUL
ILFOV, MOGOȘOAIA, ILFOV,
ROMANIA

Family is Love Festival

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

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07896
06/11/2019
CITY INSURANCE SOCIETATE
DE ASIGURARE-REASIGURARE
SA, STR. EMANOIL PORUMBARU
NR. 93-95, PARTER, ETAJELE 1,
2, 4 ŞI 5, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
TEODORU I.P. S.R.L., STR.
NERVA TRAIAN NR. 12, BL. M37,
SC. 1, ET. 1, AP. 1, BUCUREŞTI,
31042, ROMANIA

───────

City Insurance Claims Assist
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.18;
26.11.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări, asigurări maritime, administrarea
asigurărilor, asigurări de camionete, asigurări

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
06/11/2019

pentru hoteluri, garanţii de asigurări, agenţii
de asigurări, asigurări de călătorie, asigurări
pentru clădiri, asigurări pentru întreprinderi,
asigurări de credite, asigurări pentru birouri,
organizare de asigurări, gestionare de asigurări,
servicii de asigurări personale, evaluarea
daunelor în asigurări, managementul riscului
în asigurări, asigurări de răspundere civilă,
subscrieri de asigurări financiare, administrarea
planurilor de asigurări, asigurări private de
sănătate, cercetări în domeniul asigurărilor,
informaţii în domeniul asigurărilor, servicii
pentru subscrierea asigurărilor, subscrierea
asigurărilor de sănătate, consultanţă în domeniul
asigurărilor, subscriere de asigurări în domeniul
asigurării pentru răspundere profesională,
servicii de asigurări de locuinţe, asigurări
pentru deţinătorii de proprietăţi, contracte
de asigurări de servicii, administrarea de
asigurări de grup, servicii de societăţi de
asigurări, asigurări în caz de incendiu,
subscriere de asigurări contra incendiului,
asigurări cu privire la proprietăţi, furnizarea
de asigurări de vacanţă, servicii de încheiere
de asigurări, asigurări de răspundere civilă
profesională, asigurări informaţii în domeniul
asigurărilor, consultanţă privind subscrierea
de asigurări, evaluare financiară în scopul
asigurării, servicii privind asigurările de călătorie,
consultanţă şi informaţii privind asigurările,
servicii de subscriere a asigurărilor, servicii
de management al asigurărilor, soluţionarea
creanţelor în domeniul asigurărilor, servicii
actuariale în materie de asigurări, acordare
de asigurări pentru garantarea echipamentelor,
subscriere de asigurări, nu de viaţă, subscriere
de asigurări de accidente maritime, servicii de
consultanţă referitoare la asigurări, subscriere
de asigurări pentru accidente auto, servicii
de informaţii computerizate privind asigurările,
administrare de afaceri în domeniul asigurărilor,
intermediere în domeniul asigurărilor de
călătorie, furnizare de informaţii în domeniul
asigurărilor, subscriere de poliţe de asigurări
privind transportul, servicii pentru subscriere de
asigurări pentru întreprinderi, servicii de asigurări
în domeniul transportului maritim, informaţii şi
consultanţă în materie de asigurări, evaluări de
asigurări în caz de incendiu, evaluări de cereri de
despăgubire în asigurări, încheiere de asigurări
pentru servicii juridice preplătite, servicii de
asigurări în domeniul proprietăţilor imobiliare,
subscriere de asigurări cu privire la proprietăţi,
subscriere de asigurări de transport de bunuri,
programe de economii privind asigurările de
sănătate, consultanţă financiară şi consultanţă
în domeniul asigurărilor, servicii de consultanţă
în asigurări referitoare la incendii, servicii

de asigurări cu privire la bunuri imobiliare,
servicii de asigurări de sănătate referitoare la
şoferii de autocare, subscriere de asigurări,
estimări şi evaluări pentru scopuri de asigurare,
furnizare de informaţii privind serviciile de
asigurări şi serviciile financiare, servicii de
asigurări personale cu privire la furnizarea
de servicii juridice, servicii de asigurări de
sănătate pentru însoţitori de bord în autocare,
furnizare de informaţii privind subscrierea de
asigurări, altele decât cele de viaţă, servicii de
soluţionare şi tratare a cererilor de despăgubire
în domeniul asigurărilor, soluţionarea cererilor
de despăgubire în domeniul asigurărilor, altele
decât cele de viaţă, servicii financiare de
evaluare, soluţionare şi tratare a cererilor de
despăgubire în domeniul asigurărilor, furnizare
de informaţii online despre asigurări, oferite dintro bază de date electronică sau pe internet,
furnizare de informaţii privind soluţionarea
cererilor de despăgubire în domeniul asigurărilor,
altele decât cele de viaţă, subscriere de
reasigurări, servicii de reasigurări, informaţii
despre reasigurări, servicii de consultanţă privind
reasigurările, furnizare de informaţii online
despre reasigurări, oferite dintr-o bază de date
electronică sau pe internet, asigurare privind
bunurile personale, asigurarea bunurilor din
locuinţă, servicii de asigurare împotriva furtului
bunurilor personale, furnizare de informaţii
în legătură cu evaluarea bunurilor imobiliare,
servicii de asigurare referitoare la planificare în
caz de accidente, servicii privind subscrieri de
poliţe de asigurare pentru accidente personale,
servicii financiare furnizate de societăţile de
asigurări, asigurare contra accidentelor, servicii
de asigurare în domeniul sportului, subscriere de
asigurare de accidente, asigurare de sănătate,
subscriere de poliţe de asigurare de sănătate
preplătite, servicii de asigurare a autovehiculelor,
asigurare de proprietăţi imobiliare, servicii
de asigurare privind proprietăţile, servicii de
asigurare referitoare la decontările eşalonate
acordate agenţilor de asigurare pentru
asigurarea proprietăţilor împotriva dezastrelor,
servicii de asigurare referitoare la bunuri aflate
în transit, servicii de asigurare pentru industria
construcţiilor, servicii de asigurare referitoare
la decontările eşalonate acordate avocaţilor,
subscriere de asigurări pentru garanţii, servicii
de asigurare privind călătoriile, servicii de
asigurare medicală oferite companiilor, asigurări
medicale, servicii de asigurare în materie
de credite, servicii de asigurări pentru
companii de asigurări, subscriere de asigurări
maritime, asigurări pentru domeniul aviatic,
subscriere de asigurări medicale, administrare
de asigurări stomatologice, subrogare în
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baza asigurării, agenţii de asigurări pentru
nave, administrarea de portofolii de asigurări,
acordare de asigurări pentru împrumuturile
ipotecare, subscriere de asigurări de transport
maritime, servicii pentru încheieri de asigurări
comerciale, asigurări referitoare la costurile
asistenţei juridice, subscriere de asigurări
contra incendiilor maritime, intermediere pentru
finanţare de prime de asigurări, servicii
pentru încheierea de asigurări pentru credite,
servicii de asigurări pentru capitalul de dotare,
evaluarea încărcăturilor în scopul stabilirii de
asigurări, servicii de consultanţă în asigurări
referitoare la explozii, asigurări personale
referitoare la angajamentul de rambursare a
împrumuturilor, subscriere şi administrare de
asigurări medicale în domeniul stomatologic,
servicii de asigurări personale privind furnizarea
de consultanţă juridică, ajustarea creanţelor de
asigurări, altele decât cele de viaţă, servicii
de garanţie pentru asigurări pentru defecţiunile
mecanice ale motoarelor, servicii actuariale
pentru reasigurare, furnizare de informaţii privind
reasigurarea, procesare de creanţe care decurg
din reasigurare, soluţionare de creanţe care
decurg din reasigurare, servicii de evaluare
financiară în scopuri de reasigurare, asigurarea
bunurilor în timpul tranzitului, asigurare pentru
ipotecă, asigurarea de mărfuri, asigurare
de garanţie extinsă, evaluări în scopuri de
asigurare, asigurare de sisteme de antifurt,
calculul ratelor primei de asigurare, servicii de
asigurare a garanţiei, servicii de asigurare pentru
ambarcaţiuni, servicii de asigurare cu garanţie,
asigurare pentru aparatură de comunicaţii,
servicii de asigurare pentru telefoane mobile,
asigurare de riscuri de credit (factoring), servicii
de asigurare a automobilelor-caravană, servicii
de asigurare în domeniul aviaţiei, servicii
de asigurare împotriva pierderii proprietăţilor,
servicii financiare referitoare la asigurarea
autovehiculelor, servicii de asigurarea pentru
protejarea ipotecilor, servicii de consiliere privind
contractele de asigurare, servicii de asigurare
referitoare la defecţiuni mecanice, servicii de
asigurare pentru plata cheltuielilor medicale,
furnizare a cotaţiilor de prime de asigurare,
servicii de asigurare referitoare la cazarea pentru
vacanţă, servicii de subscriere de asigurare în
domeniul aviaţiei, punere la dispoziţie de cotaţii
de prime de asigurare, furnizare de informaţii
despre calculul ratelor primei de asigurare,
acordare de poliţe de asigurare pe o perioadă de
zece ani, organizare de asigurare de credite.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 07897
06/11/2019
WTELE-STARINTERNATIONAL
GROUP SRL, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 319 E,
CLADIRE B, OB. 6A, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

BOTTEGA HOME

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Perne.
24. Pilote (plăpumi), lenjerie de casă.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07898
06/11/2019
SC CELEBRITY PROFESSIONAL
SRL, STR. VORONET NR. 16 BIS,
BL. A15 BIS, SC. 1, AP. 3, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

GALA FEMEILOR DE SUCCES

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizare evenimente (divertisment), producţie
emisiune tv.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07899
06/11/2019
BLOC ADMIN IMOB SRL, STR.
BECATEI NR. 8, BL. U26, SC.
1, ET. 6, AP. 42, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

BLOC ADMIN IMOB
(531)

Clasificare Viena: 07.01.12; 07.01.24;
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrarea comercială de ansambluri
rezidenţiale şi condominii.
37. Servicii de curăţenie, reparaţii.
41. Organizarea de cursuri de formare
profesională pentru administratori de condominii.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07900
06/11/2019
MINERVA VINCZE, STR. CRUCII
NR. 1A, JUDEŢ TIMIŞ, BUZIAS,
305100, TIMIȘ, ROMANIA

pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

Zsolt Torok
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente

(511)

M 2019 07901
06/11/2019
Emotion Agencia SRL, STR.
DUMBRAVA NOUA, NR. 29, SC. 1,
AP. 12, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050493, BUCUREȘTI, ROMANIA

PRIMA CASA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcții de clădiri.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 07902
06/11/2019
AUDITCONT EXAL SRL, STR.
MIHAI EMINESCU NR. 103, BL.
C2, AP. 44, JUDEŢ HUNEDOARA,
DEVA, HUNEDOARA, ROMANIA
AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS S.R.L.,
STR.MIHAIL VELICIU NR.21, AP.1,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
ROMANIA

INDIGOW

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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 (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

io all around you

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 07903
06/11/2019
AUDITCONT EXAL SRL, STR.
MIHAI EMINESCU NR. 103, BL.
C2, AP. 44, JUDEŢ HUNEDOARA,
DEVA, HUNEDOARA, ROMANIA
AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS S.R.L.,
STR.MIHAIL VELICIU NR.21, AP.1,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
ROMANIA

CONTAREX

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ
online şi offline cu produse diverse.
36. Asigurări,
afaceri
financiare,
afaceri
monetare, afaceri imobiliare (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
───────

M 2019 07904
06/11/2019
Transilvania Express Trip SRL,
CALEA BUCUREŞTI NR. 102,
BIROU 3, JUDEŢ BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA
AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS S.R.L.,
STR.MIHAIL VELICIU NR.21, AP.1,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.13; 26.04.05
(591) Culori revendicate:gri, negru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie , topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, , mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor (Solicităm protecţie pentru întreaga
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listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

35. Publicitate, conducerea şi administrarea

afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ
online şi offline cu produse diverse.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii
de cercetare industrială, proiectarea şi
dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07906
06/11/2019
CRISTEA ADRIAN , BDUL.
TIMISOARA NR. 53, BL. C2, SC.A,
AP. 11, SECTOR 6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 07905
06/11/2019
KUBITECH SRL, STR. SOCOLA
NR. 57, BL. A1, TR. 1, PARTER,
JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, 700268,
ROMANIA

HUMAIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Gestiunea
afacerilor
comerciale,
administraţie comercială.
44. Servicii medicale, servicii de igienă si de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau animale.
───────

ABSOLUTE GYM A
(531)

Clasificare Viena: 26.01.04; 26.01.16;
27.05.08; 27.05.01; 21.03.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii oferite de către antrenori personali,
servicii de pregătire personală în legătură cu
programele de scădere în greutate şi exerciţii
fizice, servicii de instruire personală si anume:
instruire de rezistenţă şi condiţionare, servicii
de consiliere şi instruire personală, oferirea
de instruire personală şi consultanţă în fitness
fizic către persoane, pentru a-i ajuta săşi îmbunăţească capacitatea fizică, rezistenţa,
condiţionarea şi îmbunătăţirea exerciţiilor fizice
în viaţa de zi cu zi.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07907
06/11/2019
SC COMISION DIC SRL, STR.
ION IONESCU DE LA BRAD,
BL. A96, AP. 7, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA
SC CONSTANTIN GHITA OFFICE
SRL, B-DUL TAKE IONESCU NR.
24 - 28, SC. B, AP. 2, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300042,
ROMANIA

AgroInfo portal
agricol Agricultura 4.0
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
29.01.14
(591) Culori revendicate:albastru, verde,
portocaliu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Publicaţii periodice tipărite.
35. Gestionarea
afacerilor
comerciale,
publicitate şi reclamă.
41. Organizare de conferinţe, organizarea de
expoziţii şi concursuri, în scop cultural sau
educativ.
42. Servicii de cercetare, proiectare, dezvoltare,
creare şi menţinere de pagini (site-uri web).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 07909
06/11/2019
GENIUS NUTRITION SRL,
STRADA CALEA BUCUREŞTI NR.
113A, SAT SĂFTICA, JUD. ILFOV,
COMUNA BALOTEŞTI, ILFOV,
ROMANIA

MASS - X5

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, suplimente dietetice
destinate să suplimenteze o dietă normală sau
să aibă beneficii pentru sănătate, înlocuitori ai
meselor, alimente şi băuturi dietetice, adaptate
pentru uz medical sau veterinar.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07910
06/11/2019
SC GENIUS NUTRITION SRL,
CALEA BUCUREŞTI NR. 113A,
COM. BALOTEŞTI, JUD. ILFOV,
SAT SĂFTICA, ILFOV, ROMANIA

CREAF7
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.07.01; 26.05.17; 26.05.18
(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, suplimente dietetice
destinate să suplimenteze o dietă normală sau
să aibă beneficii pentru sănătate, înlocuitori ai
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meselor, alimente şi băuturi dietetice, adaptate
pentru uz medical sau veterinar.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 07911
06/11/2019
S.C. GENIUS NUTRITION SRL,
CALEA BUCUREŞTI NR. 113 A,
SAT SAFTICA, JUDEŢ ILFOV,
BALOTESTI, ILFOV, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 26.05.03; 26.05.18;
27.05.24; 27.05.17
(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, suplimente dietetice
destinate să suplimenteze o dietă normală sau
să aibă beneficii pentru sănătate, înlocuitori ai
meselor, alimente şi băuturi dietetice, adaptate
pentru uz medical sau veterinar.

AMINOGEX

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, suplimente dietetice
destinate să suplimenteze o dietă normală sau
să aibă beneficii pentru sănătate, înlocuitori ai
meselor, alimente şi băuturi dietetice, adaptate
pentru uz medical sau veterinar.

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07913
06/11/2019
TEAMSARBU SRL, STR.
BRADULUI NR. 17, BL. 17, SC. C,
AP. 02, PARTER, JUD. BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07912
06/11/2019
S.C. GENIUS NUTRITION SRL,
CALEA BUCUREŞTI NR. 113 A,
SAT SAFTICA, JUDEŢ ILFOV,
BALOTESTI, ILFOV, ROMANIA

SARBU
(531)

NANOPURE NP

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.05.18;
26.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Huse pentru telefon, laptop, tabletă, tocuri
pentru ochelari.
14. Brelocuri, bijuterii din piele (brăţări, cercei,
coliere), curele de ceas.
16. Penare pentru seturi de stilouri (papetărie),
pixuri.
18. Curele din piele, genţi, rucsacuri, portofele.
25. Producţie încălţăminte, genţi, portofele şi alte
accesorii din piele, papioane, bretele, şorturi de
piele (îmbrăcăminte), manşete (îmbrăcăminte),
brâuri, mănuşi.
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───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 07915
06/11/2019
DRAGOȘ GĂRDESCU, STR.
CIUCEA NR. 3, BL. P17, SC. 1, ET.
1, AP. 3, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
032521, BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07917
06/11/2019
BOGDAN CARUNTU , STR. ZIZIN
NR. 6, ET. 1, AP. 4, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

BĂIATU' ÎN IARBĂ

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07916
06/11/2019
SC MED LIFE SA, CALEA
GRIVIŢEI NR. 365, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
SC CABINET ANI FUCIU SRL ,
STR. GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV,
SNAGOV, ROMANIA

yoku HOTEL
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.07; 27.05.17; 29.01.07
(591) Culori revendicate:maro (Pantone 438
C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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).
───────

MedLife Spitalul Genesys

(210)
(151)
(732)

(531)

Clasificare Viena: 02.09.01; 24.13.24;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.

(540)

M 2019 07918
06/11/2019
SAFE INVEST ROMANIA BROKER
DE ASIGURARE SRL, STR.
VESPASIAN NR. 34, CORP
A, BIROUL NR. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

───────

SAFE INVEST
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(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 26.13.25; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări, afaceri financiare.

de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07923
06/11/2019
MEDICAL SERVICES FOR
NEUROLOGY SRL, STR.
MONUMENTULUI NR. 42,
COMUNA VIDRA, JUDEŢUL ILFOV,
SAT SINTEŞTI, ILFOV, ROMANIA
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

(210)
(151)
(732)

(540)

MON AMOUR
BOUTIQUE DES FLEURS
(531)

MEDICAL SERVICES
FOR NEUROLOGY
Sprijinim Viata Activa!
(531)

M 2019 07924
06/11/2019
ROYAL WIN SRL, PIAŢA
VOIEVOZILOR NR. 7, BL. O1, SC.
A, ET. 2, AP. 9, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

Clasificare Viena: 24.13.24; 26.13.25;
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a articolelor
medicale și ortopedice, din producţie proprie şi a
unor terţi
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod,
aceste servicii pot fi asigurate de magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii

Clasificare Viena: 24.09.03; 25.01.25;
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Plante şi flori naturale, flori tăiate, plante
proaspete, flori uscate pentru decoraţii, coroniţe
din flori
naturale, bulbi de flori, plante cu flori, plante
cu frunze, plante de apartament, plante de
pepinieră, plante
fructifere vii, seminţe, plante în ghiveci, plante
naturale utilizate ca decoruri, plante uscate
pentru decorare,
flori naturale conservate.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
publicitate prin toate
mijloacele cunoscute sau care se vor dezvolta
în viitor, inclusiv prin radio, televiziune şi on-line
într-o reţea
computerizată, servicii de promovare şi de
informare, regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse, în
special a produselor cuprinse în clasa 31,
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai
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comod, inclusiv online prin intermediul unui site
web specializat, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare,
promoţii, informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori în legătură cu aceste produse,
naţionale şi/
sau din import, inclusiv servicii de asistenţă şi
consultanţă, servicii de agenţii de import-export,
servicii oferite de un
lanţ de magazine, franciză.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii, livrări de flori
si cadouri (transport).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07925
06/11/2019
CONSOLA GRUP CONSTRUCT
SRL, STR. ZBORULUI NR.
6, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, COD POŞTAL 011941,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

CONSOLA GRUP

prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping.
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)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 07926
06/11/2019
FIRMEON.RO SRL, STR. MIRCEA
ELIADE NR. 36B, DEMISOL,
AP. 14, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

FirmeON

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07927
06/11/2019
SC VERITA WORLD SERVICES
SRL, STR. LT. ALEXANDRU
PAULESCU NR. 31, DEMISOL,
CAMERA 3, SECTOR 2,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(531)
(511)

Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.02
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări 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

VERITA INTERNATIONAL
SCHOOL
(531)

Clasificare Viena: 03.07.17; 27.05.01;
29.01.14
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(591)

Culori revendicate:albastru (Pantone
306C), albastru închis (Pantone 662C),
verde (Pantone 802C), negru (Pantone
Process Black C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

(210)
(151)
(732)

───────

(740)

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 07928
06/11/2019
TĂNASE HERBAS SRL, STR.
VALEA SEACĂ NR. 21, LOT 9,
JUDEŢUL CONSTANŢA, VALU LUI
TRAIAN, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

M 2019 07930
06/11/2019
NICOLETA SLOBOZEANU, ALEEA
TEIUL DOAMNEI NR. 2, BL. 2D,
SC. A, ET. 8, AP. 41, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Băcănia Câmpenească

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

Marco Pet Transport

───────
(531)
(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 07929
06/11/2019
ALEXANDRA DUMITRA
CIOLACU, CALEA REPUBLICII
NR. 29, SC. D, AP. 27, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, 600304, BACĂU,
ROMANIA

RentKraft

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Închiriere de autovehicule, închiriere de
autovehicule rutiere, închiriere de autovehicule
terestre, închiriere cu
contract de autovehicule, servicii de închiriere
de autovehicule, închiriere de automobilecaravană, servicii
de închiriere de autovehicule terestre, servicii de
rezervare pentru închiriere de automobile.
───────

Clasificare Viena: 02.05.23; 02.05.27;
03.01.08; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și
publicitare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale,
publicitate
online, servicii de comenzi online, difuzare de
materiale publicitare online, servicii de publicitate
și
marketing online, furnizarea unui catalog online
cu informații comerciale pe internet, difuzare de
anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
publicitate în sectorul transport și livrare.
39. Transport de animale, transport de animale
de companie, servicii de salvare a animalelor
(transport),
servicii de salvare a animalelor de companie,
transport.
───────

ERATA

Referitor la cererea de înregistrare marca cu nr. de depozit M 2019 04307, dintr-o
eroare materială produsele din clasa 9 au fost trecute în clasa 42, corect fiind:

Clasa 9: Aparate pentru transmiterea, reproducerea sunetelor sau imaginilor; CD-uri cu
fotografii; programe software pentru jocuri video, jocuri pe calculator (pentru telefonia mobilă),
jocuri electronice și virtuale; jocuri video, jocuri pe calculator (pentru telefonia mobilă), jocuri
electronice și virtuale.
Clasa 42: Crearea de jocuri video, jocuri pe calculator (pentru telefonia mobilă) și alte jocuri
electronice și virtuale; servicii de creare și menținere de site web.

