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BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
07/08/2019-10/08/2019
Cereri Mărci publicate în 14/08/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 04329

(151)
07/08/2019

(732)
PETRE MARIN NEAGOE

(540)
ACUM - ACŢIUNE CONŞTIINŢĂ - UNITATE MENTALITATE

2 M 2019 05729

07/08/2019

L&A PRODCONSERV SRL

Călina SEMNĂTURA NATURII

3 M 2019 05732

07/08/2019

VALENTIN ROBERT BURCEA

SEMINŢE CU SUFLET

4 M 2019 05735

07/08/2019

METROPOL ACTIV SECURITY MA SECURITY METROPOL
SRL
ACTIV SECURITY

5 M 2019 05756

07/08/2019

MIRELA HORUMBĂ

Mirela Horumbă, antrenor de
bine

6 M 2019 05757

08/08/2019

S.C. MAZO MUSIC COMPANY
S.R.L.

Mazo music

7 M 2019 05758

07/08/2019

SC DENTOTAL PROTECT SRL Dentotal

8 M 2019 05759

07/08/2019

SC MGA AUTOSHOP SRL

CarDIAG

9 M 2019 05760

07/08/2019

HHO AGENT SRL

DPF DOCTOR

10 M 2019 05761

07/08/2019

MY FAVORIT SALON SRL

Studio m3 Three M

11 M 2019 05762

07/08/2019

SUDREZIDENTIAL REAL
ESTATE SRL

AVALON MULTIGRUP
ROMANIA BUILDING
INDUSTRY

12 M 2019 05763

07/08/2019

JAZZ MEDIA SRL

Jazz FM Romania

13 M 2019 05764

07/08/2019

ADISS S.A.

ADIPUR

14 M 2019 05765

07/08/2019

ADISS S.A.

ADISS

15 M 2019 05766

07/08/2019

SC NOROFERT ORGANICS
SRL

N NOROFERT FITO

16 M 2019 05767

07/08/2019

SC NOROFERT ORGANICS
SRL

N NOROFERT ORGANICS

17 M 2019 05768

07/08/2019

SC BOMINI PAPER SRL

ECO S.C. BOMINI PAPER
S.R.L.

18 M 2019 05769

07/08/2019

V.M.G. - DIVIZIA DE
V.M.G. DIVIZIA DE
SECURITATE GENERALA SRL SECURITATE GENERALA

19 M 2019 05770

07/08/2019

RAMONA MARIA DIMOFTE

GOOD FENG SHUI

20 M 2019 05771

07/08/2019

SC THAIS SECURITY SRL

THAIS THS SECURITY

21 M 2019 05772

07/08/2019

SC DUELUX FASHION DESIGN Zakaria decoratiuni
SRL

22 M 2019 05773

07/08/2019

ANTAL & ANTAL ANLUX SRL
2

ANLUX
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
23 M 2019 05774

(151)
07/08/2019

(732)
(540)
SC LOOP PRODUCTIONS SRL CRAZY LOOP

24 M 2019 05775

07/08/2019

SEVERIN SRL

SEVERIN

25 M 2019 05776

07/08/2019

HANNER IMOBILIARE SRL

FOSTA FABRICA

26 M 2019 05777

07/08/2019

MEPHA SCHWEIZ AG

INFLUBENE RAPID

27 M 2019 05778

07/08/2019

ERIS VET SRL

ERIS VET

28 M 2019 05779

07/08/2019

SC TONCLAINVESTMENT SRL Grill 2 Go Made in Romania

29 M 2019 05780

07/08/2019

VALENTIN-IULIAN BOSNEA
ANDI-DANIEL CIOABLĂ

ONE BARBER shop ACADEMY

30 M 2019 05781

07/08/2019

SC ANNAMATEX SRL

A' A'POSTROPH

31 M 2019 05782

07/08/2019

GXS PROIND SRL

K'ntina 3F genuine urban cuisine
genuine romanian cuisine

32 M 2019 05783

07/08/2019

SC VIILE BUDUREASCA SRL

VINURI NOBILE ROMÂNEŞTI
BUDUREASCA CLASIC Dealu
Mare

33 M 2019 05784

07/08/2019

SC VIILE BUDUREASCA SRL

VINURI NOBILE ROMÂNEŞTI
BUDUREASCA EXUBERANT

34 M 2019 05785

07/08/2019

SC VIILE BUDUREASCA SRL

SPARKLING WINE
BUDUREASCA SHINE

35 M 2019 05786

07/08/2019

SC VIILE BUDUREASCA SRL

Budureasca

36 M 2019 05787

07/08/2019

SC VIILE BUDUREASCA SRL

VINURI NOBILE ROMÂNEȘTI

37 M 2019 05788

07/08/2019

PIETRO BENEDETTO

LA PIAZZETTA ristorante e
pizzeria da Pietro Targu-Mureș

38 M 2019 05789

07/08/2019

EDYMAX SRL

EDYMAX MOTORS

39 M 2019 05790

07/08/2019

MARKETING PETROLI SRL

Marketing Italian Food Top
Quality

40 M 2019 05791

07/08/2019

LOUIS VUITTON MALLETIER

NOMADE

41 M 2019 05792

08/08/2019

OPEN CONSULT SRL

PAPERCUPS

42 M 2019 05793

08/08/2019

MIHAI RĂZVAN MUGESCU

OPEN AIR Blues FESTIVAL
BREZOI VÂLCEA

43 M 2019 05794

08/08/2019

Andreea Balan

BogDee

44 M 2019 05795

08/08/2019

COSTEL POSTOLACHE

FUSION by INTEGRAL

45 M 2019 05796

08/08/2019

PETRU BUGA

BioRosh AUTHENTIC NATURAL
BEAUTY

46 M 2019 05797

08/08/2019

GEORGETA-IULIANA ŞOŞU

PROCTOSUPORT

47 M 2019 05798

08/08/2019

MARIA CORINA POPA

GS ȘCOALA DE GRAMATICĂ
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
48 M 2019 05799

(151)
08/08/2019

(732)
LAURENTIU SEVER LUP

49 M 2019 05801

08/08/2019

6 SIGMA RISK CONSULTANTS Prometheus Financial Advisory
SRL
Services

50 M 2019 05802

08/08/2019

SC AMC PHARMA SOLUTIONS FARMACARE
SRL

51 M 2019 05803

08/08/2019

SC SOFTVENTURE SRL

KOALA DOCS

52 M 2019 05804

08/08/2019

CONSTANTIN DUMITRU

VESELIA

53 M 2019 05805

08/08/2019

S.C. ROMPAK S.R.L.

EcoPak

54 M 2019 05806

08/08/2019

LIVIA-EVELINA POPA

FASHIVO

55 M 2019 05809

08/08/2019

TITAN STEEL 1921 SRL

INTFOR line

56 M 2019 05810

08/08/2019

ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
VIITORUL PANDURII TARGU
JIU

VIITORUL PANDURII TG-JIU

57 M 2019 05811

08/08/2019

CRENGUTA COMAN

LipoClinic. Centrul de Excelenta
in Liposculptura

58 M 2019 05812

09/08/2019

NIVA POWER SRL

D'ĂLA

59 M 2019 05813

09/08/2019

NIVA POWER SRL

D'AIA

60 M 2019 05814

09/08/2019

S.C. TOP TRAVEL S.R.L.

TOP TRAVEL

61 M 2019 05815

09/08/2019

GLOBAL GOLDEN GATE SRL

GRADINA MELODIA

62 M 2019 05816

09/08/2019

P.F.A. BRANCU ALIN-MARCIAN Teatrio

63 M 2019 05817

09/08/2019

PENTECOSTAL CHURCH OF
GOD

UNIUNEA BISERICILOR
PENTICOSTALE A LUI
DUMNEZEU

64 M 2019 05819

09/08/2019

Mihaila Colcer

Lasa Tableta!!! IA RACHETA!!!

65 M 2019 05820

09/08/2019

Bestetic For Life S.R.L.

BESTETIC

66 M 2019 05821

09/08/2019

FLORIN LAURENTIU BARBU

CREATORII DE OFERTE

67 M 2019 05823

09/08/2019

ASOCIATIA DE SPRIJIN
PENTRU CONSTITUIREA,
DEZVOLTAREA SI
MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE

Campionatul Judeţean de Fotbal
Prahova

68 M 2019 05824

09/08/2019

FĂRCAŞ IONELA PERSOANĂ
FIZICĂ AUTORIZATĂ

IONELA PASCU

69 M 2019 05825

09/08/2019

QUICK BEST FOOD SRL

MAMA URBANA - EASY
CHOICE, EASY ORDER, EASY
DELIVERY

70 M 2019 05826

09/08/2019

SC NOROFERT SA

K KARISMA

4

(540)
GO fm
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
71 M 2019 05828

(151)
09/08/2019

(732)
(540)
ACADEMIA NAŢIONALĂ DE
CENTRUL DE EXCELENŢĂ
INFORMAŢII "MIHAI VITEAZUL" OSINT

72 M 2019 05829

09/08/2019

ACADEMIA NAŢIONALĂ DE
S.R.I. ACADEMIA NAŢIONALĂ
INFORMAŢII "MIHAI VITEAZUL" DE INFORMAŢII "MIHAI
VITEAZUL" EDUCATIO CUM
EXCELENTIA

73 M 2019 05830

09/08/2019

JUNXIAO FU

74 M 2019 05831

09/08/2019

JUNXIAO FU

75 M 2019 05833

09/08/2019

INVICTUS SECURITY SRL

INVICTUS SECURITY

76 M 2019 05834

09/08/2019

SC INTERTOY ZONE SRL

PC KARAOKE ACTIVITĂŢI
PENTRU MINŢI CURIOASE!

77 M 2019 05835

09/08/2019

ANDRIES-VASILE CEUCA

EST 2019 FUEL BY ACE

78 M 2019 05836

09/08/2019

LANZILLO SRL

NPLS MO' MMÒ MOZZARELLA
TO GO EVERYDAY FRESH

79 M 2019 05837

09/08/2019

JEAN DUMITRACHE

JEAN DE LA CRAIOVA

80 M 2019 05838

09/08/2019

JEAN DUMITRACHE

Va pupa Jean

81 M 2019 05839

09/08/2019

SB ADVANCED SYSTEMS LTD superbet

82 M 2019 05840

09/08/2019

CRISALEX TRADUCERI SRL

CRISALEX

83 M 2019 05841

09/08/2019

BOGDAN IONESCU

one stop shop entertainment
agency

84 M 2019 05842

09/08/2019

SINO ALLIANCE HONG KONG
INVESTMENT LIMITED

aierda

85 M 2019 05843

09/08/2019

BOGDAN IONESCU

LOV

86 M 2019 05844

09/08/2019

LA FABLE DIVINE SRL

FOOD MINUTE

87 M 2019 05845

09/08/2019

INDUSTRIALIZAREA CĂRNII
KOSAROM SA

SPECIALITATE DOMNEASCĂ

88 M 2019 05846

09/08/2019

REGENERON
PHARMACEUTICALS, INC.

REGENERON

89 M 2019 05847

09/08/2019

Alex Melcovich BH SRL

BOTANICAL POP COLA
CLASSIC

90 M 2019 05848

09/08/2019

Alex Melcovich BH SRL

BOTANICAL POP COLA ZERO
MAX STEVIA

91 M 2019 05849

09/08/2019

EUROPE DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL-R SA

e FABRICA de MUZICĂ

92 M 2019 05850

10/08/2019

DOMENIILE SAHATENI SRL

ETIKA Aurelia Vișinescu

93 M 2019 05851

10/08/2019

IOAN-EMANUEL CIMPONERU

VIVALO

5

rinbo
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04329
07/08/2019
PETRE MARIN NEAGOE, STR.
GHEORGHE DOJA NR. 182 B,
JUDEŢUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05729
07/08/2019
L&A PRODCONSERV SRL, STR.
TUDOR VLADIMIRESCU NR. 132,
COM. PRUNDENI, JUD. VÂLCEA,
SAT CĂLINA, 247525, VALCEA,
ROMANIA

ACUM - ACŢIUNE CONŞTIINŢĂ - UNITATE
- MENTALITATE
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Tipărituri, articole de legătorie, fotografii,
articole de papetărie şi birou, materiale didactice
şi educative, folii şi pungi pentru ambalare şi
împachetare.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

Călina SEMNĂTURA NATURII
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.13;
05.01.16; 02.03.01; 02.03.04; 06.07.25
(591) Culori revendicate:maro, roz, alb
(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 gătite, jeleuri, dulceţuri,
paste de fructe şi legume, dulceţuri de trandafiri
şi mure, compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile, fructe deshidratate,
gemuri din fructe, fructe confiate, fructe uscate.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ. fructe crude, fructe proaspete, fructe
neprelucrate, fructe şi legume proaspete, fructe
ecologice, proaspete.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor,
suc de roşii (băuturi), sucuri (din fructe),
sucuri de legume (băuturi), nectaruri de fructe,
nealcoolice, amestec de sucuri de fructe, sucuri
de fructe utilizate ca băuturi, băuturi din fructe
şi sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care
conţin sucuri de legume, băuturi care constau în
principal din sucuri de fructe, băuturi de fructe.
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35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor terţi
(cu excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achizitioneze cât
mai comod, cu amănuntul şi cu ridicata în cadrul
unor magazine, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshoping, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, servicii de agenţii de importexport.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05735
07/08/2019
METROPOL ACTIV SECURITY
SRL, ŞOS. COLENTINA NR. 76,
BL. 111, SC. B, AP. 77, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 05732
07/08/2019
VALENTIN ROBERT BURCEA,
ALEEA LUNGULETU NR. 6,
BL. D14, SC. 4, ET. 6, AP. 159,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

MA SECURITY METROPOL
ACTIV SECURITY
(531)

Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de securitate pentru protecţia fizică a
bunurilor materiale şi a persoanelor.
───────

SEMINŢE CU SUFLET

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, legume şi fructe
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2019 05756
07/08/2019
MIRELA HORUMBĂ, CALEA
MOSILOR 189, BL. 1, SC. A, ET. 4,
AP. 15, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Mirela Horumbă,
antrenor de bine

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

(740)

(540)

M 2019 05757
08/08/2019
S.C. MAZO MUSIC COMPANY
S.R.L., ALEEA PANSELUȚELOR,
BL. 64, SC. B, ET. P, AP. 21,
JUDEȚUL CONSTANȚA, LOC.
NĂVODARI, ORAȘ NĂVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

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 protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar.(Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
───────

(210)
(151)
(732)

Mazo music
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 27.05.17; 24.17.02; 29.01.13
(591) Culori revendicate:roșu, negru, alb
(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,

(740)

(540)

M 2019 05758
07/08/2019
SC DENTOTAL PROTECT SRL,
BLD. MIRCEA VODĂ NR. 24,
ET. 1, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Dentotal
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(531)

Clasificare Viena: 02.09.10; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13
(591) Culori revendicate:alb, negru, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire
şi alte substanţe de spălare, preparate de
curăţare, lustruire, degresare şi abrazive.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
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.(Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
10. Aparate
şi
instrumente
chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.(Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 05759
07/08/2019
SC MGA AUTOSHOP SRL, STR.
PETUNIEI NR. 7, JUDEȚUL IAȘI,
TOMEȘTI, 707515, IAȘI, ROMANIA

CarDIAG

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Compoziții pentru stingerea și prevenirea
incendiilor, chituri și alte produse de umplere,
compost, gunoi de grajd, îngrășăminte.
2. Cerneluri pentru imprimare, marcare și
gravură, rășini naturale în stare brută.
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru

curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat.
4. Lubrifianți, combustibili şi materiale pentru
iluminat.
5. Produse
igienice
pentru
medicină,
dezinfectante.
6. Materiale metalice pentru edificare și
construcții, mici articole de fierărie, seifuri.
7. Motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), incubatoare pentru ouă.
8. Cuțite, furculițe și linguri, aparate de ras.
9. Casetofoane pentru automobile, echipamente
audio pentru automobile, difuzoare audio pentru
automobile, difuzoare stereo pentru automobile,
adaptoare stereo pentru automobile, boxe pentru
automobile, mecanisme pentru aparate cu
preplată, extinctoare.
10. 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.
12. Vehicule
13. Muniții și proiectile, explozivi, focuri de
artificii.
14. Metale prețioase și aliajele acestora.
15. Instrumente muzicale, baghete de dirijor.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, pensule.
18. Piei de animale, umbrele şi parasolare,
bastoane.
19. Monumente nemetalice.
20. Spumă de mare.
21. Perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii.
22. Frânghii și sfori, plase, vele.
23. Fire de uz textil.
26. Flori artificiale, păr fals.
28. Aparate pentru jocuri video, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29. Extracte din carne, ouă, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Ciocolată, zahăr, miere, sirop de melasă.
31. Plante și flori naturale, animale vii, malț.
32. Bere, băuturi nealcoolice, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
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34.
35.
36.
38.
39.

Tutun și înlocuitori de tutun.
Publicitate, administrație comercială.
Asigurări, afaceri imobiliare.
Telecomunicaţii.
Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05761
07/08/2019
MY FAVORIT SALON SRL, STR.
DRUMUL TABEREI NR. 107,
PARTER, CAMERA A8, SC. E,
AP. 63, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

Studio m3 Three M
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05760
07/08/2019
HHO AGENT SRL, STR. EUDOXIU
HURMUZAKI NR. 27H, JUD. IAŞI,
IAŞI, 700540, IAȘI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 26.01.05; 26.11.05;
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:gri închis, gri
deschis, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de îngrijire santară și de
înfrumusețare pentru persoane.
───────

(210)
(151)
(732)

DPF DOCTOR
(531)

Clasificare Viena: 26.01.01; 26.04.04;
26.11.05; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.14
(591) Culori revendicate:albastru
închis (HEX=#042660), negru
(HEX=#040204), gri închis
(HEX=#656565), albastru deschis
(HEX=#0456E9)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Reparații și întreținere de automobile.

(540)

M 2019 05762
07/08/2019
SUDREZIDENTIAL REAL ESTATE
SRL, ŞOS. OLTENITEI NR. 45E,
UNITATEA NR. 5, MANSARDA
NR. 2, LOT 3/1/1, JUD. ILFOV,
POPESTI LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

───────

AVALON MULTIGRUP
ROMANIA BUILDING
INDUSTRY
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(531)

Clasificare Viena: 01.05.12; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu,
verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Asfalt, smoală şi bitum, monumente,
nemetalice, granule de sticlă pentru marcarea
drumurilor, cutii de scrisori din zidărie, geotextile,
produse
bituminoase
pentru
construcţii,
construcţii portabile din lemn, monumente
nemetalice, sticlă temperată pentru construcţii,
lemn folosit în construcţii, sticlă flotată pentru
construcţii, scânduri (lemn de construcţii),
sticlă transparentă pentru construcţii, sticlă
întărită pentru construcţii, sticlă armată
pentru construcţii, tuburi rigide nemetalice
(construcţii),
panouri
nemetalice
pentru
construcţii, benzi gudronate pentru construcţii,
lambriuri nemetalice pentru construcţii, marmură
(materiale de construcţii), cornişe nemetalice
pentru construcţii, piloni nemetalici pentru
construcţii, minerale folosite în construcţii,
minerale folosite la construcţii, armături
nemetalice pentru construcţii, plută aglomerată
pentru construcţii, sticlă emailată, pentru
construcţii, secţiuni nemetalice prefabricate de
construcţii, blocuri de sticlă pentru construcţii,
plăci de plastic pentru construcţii, foi din
sticlă pentru construcţii, elemente nemetalice
fabricate pentru construcţii, grinzi (nemetalice)
folosite în construcţii, hârtie cerată folosită
în construcţii, articole din ceramică pentru
construcţii, cărămizi din sticlă pentru construcţii,
zgură (materiale de construcţii), materiale
de construcţii nemetalice, buşteni (materiale
de construcţii), materiale de construcţii din
materiale plastice, tencuieli (materiale de
construcţii), materiale pentru controlul eroziunii
(construcţii), plăci fibrolemnoase (materiale de
construcţii), materiale de construcţii, din lemn,
materiale de construcţii nemetalice pentru
nivelare, materiale plastice expandate folosite în
construcţii, materiale nemetalice ţesute folosite
în construcţii, materiale de construcţii din fibre
minerale, materiale plastice transparente folosite
în construcţii, materiale, nu din metal, pentru
construcţii, placaje de piatră (materiale de
construcţii), materiale de construcţii nemetalice
cu proprietăţi acustice, paravane nemetalice
folosite ca materiale de construcţii, materiale de
etanşare ignifuge folosite în construcţii, placări
exterioare din vinil (materiale de construcţii),
materiale de construcţii pe bază de bitum,
materiale de fundaţie (nemetalice) folosite în
construcţii, materiale din sticlă laminată folosite
în construcţii, reazeme pentru poduri (materiale
de construcţii) nemetalice, panouri translucide

realizate din materiale plastice pentru construcţii,
materiale de construcţii confecţionate din fibre de
piatră, materiale, nu din metal, pentru edificare
şi construcţii, materiale de construcţii din beton
armat cu materiale plastice şi fibră de sticlă,
materiale de stabilizare nemetalice (geotextile)
pentru utilizarea în construcţii, rosturi de dilataţie
din materiale nemetalice folosite în construcţii,
materiale de protecţie la incendiu nemetalice
utilizate în construcţii, materiale textile neţesute
realizate din fibre sintetice destinate utilizării în
industria construcţiilor.
35. Administraţie comercială, distribuţie de
mostre pentru promovare, distribuţie de
reclame pe stradă, publicitate, publicitate
televizată, publicitate radiofonică, publicitate
online, publicitate şi marketing, agenţii
de publicitate, publicitate prin bannere,
servicii de publicitate, publicitate şi reclamă,
publicitate prin corespondenţă, organizarea
de publicitate, publicitate în cinematografe,
promovarea afacerii (publicitate), publicitate
în reviste, publicitate pentru cinematografe,
consultanţă privind publicitatea, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
servicii de publicitate exterioară, promovare
(publicitate) de călătorii, publicitate directă prin
poştă, promovare (publicitate) de concerte,
publicitate pentru pelicule cinematografice,
publicitate pe peliculă cinematografică, servicii
promoţionale de publicitate, publicitate cu
răspuns direct, servicii de publicitate digitală,
consultanţă privind publicitatea comercială,
publicitate radio şi de televiziune, servicii de
publicitate privind automobilele, servicii de
publicitate de exterior, servicii de agenţie de
publicitate, servicii de publicitate şi reclamă,
publicitate pentru terţi pe internet, publicitate
în vederea recrutării personalului, publicitate
pentru recrutare de personal, servicii de
reclamă şi publicitate, servicii de publicitate în
presă, cercetare de piaţă pentru publicitate,
consultanţă în publicitate şi marketing, servicii de
publicitate furnizate florarilor, servicii de editare
de publicitate, servicii de publicitate pentru
arhitecţi, negociere de contracte de publicitate,
servicii de publicitate pentru bijuterii, servicii
de cercetare privind publicitatea, compilare
de statistici privind publicitatea, furnizare de
informaţii privind publicitatea, consultanţă în
afaceri privind publicitatea, consultan.ă pentru
afaceri privind publicitatea, difuzarea de date
privind publicitatea, servicii de informaţii privind
publicitatea, colectarea de informaţii privind
publicitatea, servicii de consultanţă privind
publicitatea, publicitate în reviste, broşuri şi
ziare, servicii de publicitate privind industria
turismului, publicitate în sectorul transport şi
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livrare, publicitate pentru imobile comerciale
sau rezidenţiale, întocmirea de texte de
publicitate comercială, servicii de publicitate
privind lucrări publice, servicii de publicitate
privind industria automobilelor, servicii de
publicitate privind serviciile financiare, servicii
de publicitate furnizate prin Internet, servicii
de publicitate furnizate pe Internet, servicii de
publicitate, marketing şi promovare, servicii de
publicitate pentru industria literară, publicitate
promoţională pentru proiecte de explorare,
servicii de publicitate în domeniul imobiliar,
servicii de publicitate şi de promovare,
servicii de publicitate pentru promovarea
băuturilor, servicii de publicitate pentru alte
persoane, productie de publicitate televizată şi
radiofonică, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de intermediere referitoare
la publicitate, servicii de publicitate referitoare la
îmbrăcăminte, publicitate în domeniul turismului
şi călătoriilor, servicii de publicitate pentru
produse cosmetice, servicii de publicitate pentru
promovarea comerţului electronic, servicii de
publicitate privind sectoarele de transport,
analiza sensibilizării publicului cu privire la
publicitate, servicii de publicitate comercială
legate de francizare, publicitate on-line într-o
reţea informatizată, publicitate prin intermediul
reţelelor de telefonie mobilă, expoziţii în
scopuri comerciale sau de publicitate, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de
afişare, servicii de publicitate oferite de o
agenţie specializată în publicitate prin radio
şi televiziune, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de publicitate
pentru produse de parfumerie, publicitate prin
Internet pentru vânzare de automobile, servicii
de publicitate, promovare şi relaşii publice,
servicii de agenţii de modele referitoare
la publicitate, servicii de publicitate privind
vânzarea de vehicule motorizate, publicitate
şi promovare cu privire la serviciile de
creare de mărci, publicitate şi reclamă prin
intermediul televiziunii, radioului, poştei, servicii
de management de personal angajat în
publicitate, promovare, publicitate şi marketing
pentru pagini web online, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
publicitate online printr-o reţea informatizată
de comunicaţii, servicii de publicitate pentru
promovarea vânzării de băuturi, servicii de
publicitate privind industria marină şi maritimă,
servicii de publicitate şi de promovare de vânzări,
consultanţă referitoare la servicii de publicitate
şi promovare, servicii de publicitate pentru
comercializarea de produse noi, analiza reacţiei
la publicitate şi cercetare de piaţă, servicii de
corelare a reţelelor de publicitate online pentru

conectarea persoanelor din publicitate la siteuri web, publicitate prin intermediul mediilor
electronice şi îndeosebi prin Internet, servicii de
publicitate privind produse farmaceutice pentru
tratarea diabetului, servicii de publicitate şi
de marketing furnizate prin bloguri, servicii de
publicitate pentru sensibilizarea publicului la
probleme medicale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme sociale,
servicii de consultanţă privind publicitatea pentru
beneficiarii de francize, publicitate referitoare
la produse farmaceutice şi de imagistică in
vivo, servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
publicitate, marketing şi promovare, servicii de
publicitate furnizate prin intermediul unei baze de
date, servicii de comerţ cu amănuntul cu privire
la materiale de construcţii.
37. Servicii de construcţii hidraulice, nivelarea
terenurilor pentru construcţii, amenajare
teritorială pentru construcţii, amenajare de
terenuri (construcţii), construcţii civile privind
irigaţiile, pregătirea terenului pentru construcţii,
servicii de construcţii civile, demolare de
construcţii civile, servicii de reparaţii de ferestre,
servicii de reparaţii de turbine, servicii de
reparaţii clădiri, servicii de reparaţii navale,
servicii de tâmplărie (reparaţii), servicii de
reparaţii subacvatice, dezinfectarea clădirilor,
curăţarea clădirilor, conservarea clădirilor,
întreţinerea clădirilor, restaurarea clădirilor,
curăţare igienică (clădiri), demontare de clădiri,
consolidare de clădiri, construcţie de clădiri,
construcţia de clădiri, decorare de clădiri,
întreţinere de clădiri, servicii de reparaţii de
clădiri, renovare de clădiri, curăţarea clădirilor
rezidenţiale, izolarea clădirilor existente,
curăţarea clădirilor publice.
.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 05763
07/08/2019
JAZZ MEDIA SRL, CALEA
VICTORIEI NR. 120, CLĂDIREA
PRINCIPALĂ SALA NR. 3,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Jazz FM Romania

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate.
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38. Telecomunicaţii, difuzare de programe şi

(210)
(151)
(732)

───────

(740)

emisiuni de radio şi televiziune.
41. Realizare de programe şi emisiuni de radio
şi televiziune, educaţie, divertisment, activităţi
culturale, jocuri şi concursuri.
42. Servicii de creare şi menţinere de site web.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 05764
07/08/2019
ADISS S.A., STR. 66 NR.
16, JUD. MARAMURES,
TĂUȚII MĂGHERĂUȘ, 437345,
MARAMUREȘ, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR, NR. 12, AP. 3, JUD.
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

M 2019 05765
07/08/2019
ADISS S.A., STR. 66 NR.
16, JUD. MARAMURES,
TĂUȚII MĂGHERĂUȘ, 437345,
MARAMUREȘ, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR, NR. 12, AP. 3, JUD.
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

ADIPUR

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, componente de cuplare și transmisie
a mașinilor, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât unelte de
mână acționate manual, mașini automate de
vânzare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
───────

ADISS
(531)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
29.01.01
(591) Culori revendicate:roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, componente de cuplare și transmisie
a mașinilor, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât unelte de
mână acționate manual, mașini automate de
vânzare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
35. Gestiunea
afacerilor
comerciale,
administrație comercială.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05766
07/08/2019
SC NOROFERT ORGANICS
SRL, STR. CRINUL DE PADURE
NR. 2, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru, verde,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Biostimulatori, îngrăşămite de sol granulate,
produse agrochimice destinate fertilizării
solului, îngrăşăminte naturale, produse chimice
pentru agricultură, cu excepţia fungicidelor,
insecticidelor şi paraziticidelor
5. Insecticide, pesticide, fungicide, paraziticide.
───────

N NOROFERT FITO

(210)
(151)
(732)

(531)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru, verde,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea, în folosul terţilor a produselor
chimice utilizate în agricultură (exceptând
transportul), pentru a permite ca aceştia să le
poată vedea şi achiziţiona cât mai comod.

(540)

M 2019 05768
07/08/2019
SC BOMINI PAPER SRL, STR.
MIERLEI NR. 12, JUD. BRASOV,
BRAŞOV, 500276, BRAȘOV,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05767
07/08/2019
SC NOROFERT ORGANICS
SRL, STR. CRINUL DE PADURE
NR. 2, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

N NOROFERT ORGANICS

ECO S.C. BOMINI
PAPER S.R.L.
(531)

Clasificare Viena: 26.11.03; 29.01.04;
27.05.02; 27.05.10; 27.05.17
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
Reflex blue)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Prosoape din hârtie, prosoape igienice din
hârtie pentru mâini, prosoape de hârtie utilizate
la curățenie, şervețele din hârtie, hârtie igienică.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05769
07/08/2019
V.M.G. - DIVIZIA DE SECURITATE
GENERALA SRL, STR. PISCULUI
NR. 2A, COMUNA VULCANA
BAI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA, SAT
VULCANA SE SUS, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

V.M.G. DIVIZIA DE
SECURITATE GENERALA
(531)

Clasificare Viena: 03.01.16; 26.04.15;
26.04.18; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de securitate pentru protecţia fizică
a bunurilor materiale şi a persoanelor, servicii
personale şi sociale prestate de terţi pentru a
satisface nevoile persoanelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 05770
07/08/2019
RAMONA MARIA DIMOFTE, ŞOS.
BANATULUI NR. 14, BL. 9, ET.
3, AP. 88, JUDEŢUL , CHITILA,
077045, BUCUREȘTI, ROMANIA

GOOD FENG SHUI

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii de design interior bazat pe principiile
feng shui.

M 2019 05771
07/08/2019
SC THAIS SECURITY SRL, STR.
BUCUREŞTI NR. 88, BL. B4,
AP. 12, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

THAIS THS SECURITY
(531)

Clasificare Viena: 24.01.05; 27.05.02;
29.01.12
(591) Culori revendicate:galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Cursuri de pregătire pentru agenţi de pază.
45. Servicii de securitate pentru protecţia fizică a
bunurilor materiale şi a persoanelor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05772
07/08/2019
SC DUELUX FASHION DESIGN
SRL, ŞOS. COLENTINA NR. 462E,
COMPLEX SAM-EXPO, STAND
936, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 05774
07/08/2019
SC LOOP PRODUCTIONS SRL,
STR. ION TUCULESCU NR. 19,
AP. 68, BL. 37C, SC. A, ET. 8,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031611,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CRAZY LOOP

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

Zakaria decoratiuni
(531)

Clasificare Viena: 25.01.25; 27.05.01;
27.05.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
24. Materiale textile folosite la fabricarea
draperiilor, perdele și draperii de interior și
exterior, perdele și perdele
de dantelă din materiale textile sau plastic,
materiale textile.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05775
07/08/2019
SEVERIN SRL, STR. MAICA
DOMNULUI NR. 48A, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 023708,
BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 05773
07/08/2019
ANTAL & ANTAL ANLUX SRL,
STR. OLIMPIADEI NR. 17,
JUDEŢUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

ANLUX

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
materiale metalice pentru structuri şi construcţii,
construcţii metalice transportabile, fierărie,
articole mici din armătură metalică, containere
din metal pentru depozitare sau transport, seifuri.
19. Materiale nemetalice pentru clădiri şi
construcţii, construcţii nemetalice transportabile.
───────

SEVERIN
(531)

Clasificare Viena: 01.15.03; 27.05.02;
27.05.04; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice,
audiovizuale, optice, de cântărire, de măsurare,
de semnalizare, de detectare, de testare, de
verificare, de
salvare și didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric,
aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea,
reproducerea sau procesarea sunetului,
imaginilor sau datelor, suporturi media
înregistrate și descărcabile,
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software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, dispozitive de calculat, calculatoare și
dispozitive
periferice de calculator, costume de scafandru,
măști pentru scafandri, tampoane de urechi
pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot
subacvatic, extinctoare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de
refrigerare, de ventilare, de distribuire a apei și
de uz sanitar.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05776
07/08/2019
HANNER IMOBILIARE SRL,
ȘOS. ORHIDEELOR NR. 46, LOT
2, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, CAMERA 15, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
SCHOENHERR INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, BD. DACIA
NR. 30, ET.4, CAMERA - ECHIPA
SEBASTIAN 01, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010413

───────

FOSTA FABRICA
(531)

Clasificare Viena: 26.04.08; 26.04.09;
26.04.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere şi produse de bere, must de bere, bere
fără alcool, bere blondă, brună, neagră, bere cu
aromă de cafea, băuturi nealcoolice cu aromă de
bere, coctailuri pe bază de bere, bere din malţ,
bere cu conținut caloric scăzut, bere Saison,
bere bock, IPA (bere blonda indiana), băuturi
nealcoolice, ape minerale şi carbogazoase,
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,

administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu berea,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
berea, servicii de vânzare cu amănuntul prin
rețele informatice mondiale în legătură cu berea,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepţia berii), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, închiriere de automate de vânzare,
închiriere de standuri de vânzare, închiriere de
spaţiu publicitar şi material publicitar, închiriere
de echipament de birou în spații pentru coworking, administrarea comercială a licențelor
produselor şi a serviciilor pentru terţi, servicii
de franciză care ofera asistenţă în afaceri,
administrarea afacerilor în sistem de franciză,
servicii de amenajare şi decorare de vitrine,
servicii de amenajare de vitrine în scopuri
publicitare, servicii de amenajare de vitrine
pentru magazinele de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de brutărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de publicitate în domeniul imobiliar,
management de afaceri în domeniul atracțiilor
pentru vizitatori, asistenţă pentru administrarea
afacerilor în domeniul exploatării restaurantelor,
organizare de prezentări de firme comerciale
în domeniul achiziționării şi comercializării de
produse, servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care ofera mâncare la pachet
şi livrare la domiciliu (servicii de vânzare),
servicii de gestionare a datelor, colectarea şi
sistematizarea datelor de afaceri, prelucrare
electronică a datelor, managementul de afaceri
al locurilor amenajate pentru divertisment,
servicii oferite de un francizor, respectiv asistenţă
în conducerea sau administrarea intreprinderilor
industriale sau comerciale.
36. Afaceri financiare, afaceri imobiliare,
închiriere de bunuri imobiliare şi de proprietăți,
închiriere de centre de afaceri, închiriere de
spații comerciale, închiriere de săli de expoziție,
acordare de finanțare pentru închiriere de
echipamente, acordare de finanțare pentru
închiriere-cumpărare, agenții sau brokeraj de
închiriere de clădiri, închiriere de spaţiu în
centrele comerciale, servicii de închiriere cu
opțiune de cumpărare, furnizare de informaţii
privind închirierea de clădiri, închiriere de

spaţiu într-un magazin de desfacere cu
amănuntul, închiriere de birouri pentru coworking (lucru la comun), servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea şi închirierea de
clădiri, acordare de finanțare în domeniul
comercial, acordare de finanțare pentru
echipamente, acordare de finanțare pentru
închiriere-cumpărare, administrare de investiții,
administrare de bunuri imobiliare, administrare
de active pentru alte persoane, administrare
de clădiri cu locuințe, administrare de clădiri
cu apartamente, administrarea proprietăților în
regim de multiproprietate, agenții de încasări
de chirii, asigurări pentru birouri, asigurări
pentru clădiri, administrare de proprietăți
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare de
spații comerciale, administrarea financiară a
cheltuielilor de ocupare a clădirilor, închiriere de
apartamente, servicii de cesiune de contracte de
închiriere a proprietăților imobiliare (imobiliare),
închirieri de spatii pentru birouri (imobiliare).
37. Construcţii de clădiri, amenajarea spațiilor
comerciale,
amenajarea
spațiilor
pentru
magazine, amenajarea interiorului clădirilor
companiilor, servicii de consiliere privind
amenajarea clădirilor, renovarea clădirilor,
restaurarea clădirilor, întreținerea clădirilor,
servicii de vopsire şi decorare a clădirilor.
40. Servicii de fabricare de bere, fabricare la
comandă de pâine.
42. Amenajări
interioare
comerciale,
amenajarea interioară a magazinelor, amenajări
interioare pentru clădiri, servicii de amenajări
pentru magazine, consultanţă profesională
privind amenajarea de interior, servicii de
consultanţă pentru amenajarea magazinelor,
design pentru magazine, design artistic
comercial, design artistic industrial, design
pentru restaurante, design de centre comerciale,
servicii de design arhitectural, design de clădiri
de birouri, design de decoraţiuni interioare
pentru magazine, servicii de design interior şi
exterior, servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială şi
de cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator,
proiectare (design) pentru extinderea clădirilor,
servicii de proiectare a clădirilor, proiectare
(amenajare) de baruri.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, servicii oferite de ceainării,
baruri, bufete cu autoservire, cantine, fastfooduri, localuri tip snack-bar, pizerii, servicii de
bufet, servicii de catering, furnizare de alimente
şi băuturi în restaurante şi baruri, servicii prestate
de cluburi de noapte (furnizare de produse
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alimentare), sevicii de baruri care servesc bere,
servicii de baruri de sucuri de fructe, servicii
de bufet pentru barurile de coctailuri, servicii
specifice barurilor de coctailuri, servicii de baruri
cu narghilea.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 05777
07/08/2019
MEPHA SCHWEIZ AG,
KIRSCHGARTENSTRASSE 14,
BASEL, CH 4051, ELVEȚIA
INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL
DE ARGINT NR. 68, ET. 2, AP. 4,
SECTOR 4
, BUCUREŞTI, 040558 , ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 03.05.09; 03.05.24;
27.05.01; 29.01.14
(591) Culori revendicate:verde, albastru,
galben deschis, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
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, alimente și substanțe dietetice
adaptate pentru uz medical sau veterinar.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de agricultură, horticultură și de silvicultură,
servicii de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
animale.
───────

INFLUBENE RAPID

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice pentru ameliorarea
febrei și a durerii.

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05778
07/08/2019
ERIS VET SRL, STR. COLINA
PĂMÂNTULUI NR. 28, PARTER,
CAMERA 1, JUD. IAȘI, PAUN,
ROMANIA
DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, B-DUL CAROL I NR. 4, CORP
A, ET. 1, BIROU 107, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

M 2019 05779
07/08/2019
SC TONCLAINVESTMENT
SRL, BDUL GHICA TEI NR. 1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 023701,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Grill 2 Go Made in Romania
(531)

Clasificare Viena: 01.15.05; 11.01.09;
11.01.10; 11.01.25; 26.02.07; 27.05.01;
27.07.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────

ERIS VET
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05780
07/08/2019
VALENTIN-IULIAN BOSNEA, STR.
DR. IOAN CANTACUZINO NR. 19,
BL. S38, SC.1, ET. 3, AP 12, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA
ANDI-DANIEL CIOABLĂ, STR.
CARACAL NR. 60, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, 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)

(740)

(540)

M 2019 05781
07/08/2019
SC ANNAMATEX SRL, STR.
PIAŢA 22 DECEMBRIE NR.
6, JUDEŢUL NEAMŢ, PIATRA
NEAMȚ, NEAMȚ, ROMANIA
DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, B-DUL CAROL I NR. 4, CORP
A, ET. 1, BIROU 107, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

A' A'POSTROPH
ONE BARBER
shop ACADEMY
(531)

Clasificare Viena: 12.01.09; 26.01.16;
26.01.18; 26.01.19; 27.05.01; 27.05.07
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni, servicii de frizerie.
───────

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.07; 27.05.12
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de igienă și de îngrijire a frumuseții
pentru oameni.
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
07/08/2019-10/08/2019

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05782
07/08/2019
GXS PROIND SRL, STR. CLOȘCA
NR. 12, JUD. TIMIȘ, DUMBRĂVIȚA,
307160, TIMIȘ, ROMANIA
LUTARIS PROT SRL, STR. ANA
IPĂTESCU NR. 45, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300426, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05783
07/08/2019
SC VIILE BUDUREASCA SRL,
COM. GURA VADULUI NR. 472,
JUD. PRAHOVA, COMUNA GURA
VADULUI, 107300, PRAHOVA,
ROMANIA
SC CABINET M. OPROIU SRL,
STR. POPA SAVU NR. 42,
SECTOR 1, BUCURESTI

K'ntina 3F genuine
urban cuisine genuine
romanian cuisine
(531)

Clasificare Viena: 09.07.19; 26.04.09;
26.04.17; 26.04.18; 27.05.07; 27.07.11;
29.01.15
(591) Culori revendicate:roșu, vișiniu, negru,
gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

VINURI NOBILE
ROMÂNEŞTI BUDUREASCA
CLASIC Dealu Mare
(531)

───────

Clasificare Viena: 25.01.15; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.17; 02.01.01; 02.01.04
(591) Culori revendicate:roşu, auriu, gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05784
07/08/2019
SC VIILE BUDUREASCA SRL,
COM. GURA VADULUI NR. 472,
JUD. PRAHOVA, COMUNA GURA
VADULUI, 107300, PRAHOVA,
ROMANIA
CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05785
07/08/2019
SC VIILE BUDUREASCA SRL,
COM. GURA VADULUI NR. 472,
JUD. PRAHOVA, COMUNA GURA
VADULUI, 107300, PRAHOVA,
ROMANIA
CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SPARKLING WINE
BUDUREASCA SHINE
(531)

Clasificare Viena: 26.01.01; 26.01.18;
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:auriu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

VINURI NOBILE ROMÂNEŞTI
BUDUREASCA EXUBERANT
(531)

Clasificare Viena: 02.07.18; 02.07.19;
02.07.23; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17;
02.01.01; 02.01.04
(591) Culori revendicate:roşu, auriu, gri, alb,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05786
07/08/2019
SC VIILE BUDUREASCA SRL,
COM. GURA VADULUI NR. 472,
JUD. PRAHOVA, COMUNA GURA
VADULUI, 107300, PRAHOVA,
ROMANIA
CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Budureasca
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(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05787
07/08/2019
SC VIILE BUDUREASCA SRL,
COM. GURA VADULUI NR. 472,
JUD. PRAHOVA, COMUNA GURA
VADULUI, 107300, PRAHOVA,
ROMANIA
CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

M 2019 05788
07/08/2019
PIETRO BENEDETTO, STR.
CRINULUI NR. 4, JUDEŢ MUREŞ,
TARGU MUREŞ, 540343, MUREȘ,
ROMANIA

LA PIAZZETTA ristorante e
pizzeria da Pietro Targu-Mureș
(531)

Clasificare Viena: 26.13.25; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:bordo, negru, crem
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Restaurante (servirea mesei), servicii oferite
de pizzerii, servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară.
───────

VINURI NOBILE ROMÂNEȘTI
(531)

Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.04;
26.01.16; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05789
07/08/2019
EDYMAX SRL, STR. T.S.SAVEANU
NR.7, JUD. CONSTANŢA,
MANGALIA, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA, STR.
FĂGETULUI NR. 144, BL. ST2, SC.
B, AP. 46, CONSTANŢA, 900654,
CONSTANȚA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

Marketing Italian
Food Top Quality

EDYMAX MOTORS
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
17.01.05; 24.07.23; 29.01.14
(591) Culori revendicate:negru, roşu, alb, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a unor piese
auto, accesorii auto, uleiuri şi alte produse auto
(exceptând transportul lor) în magazine
specializate cât şi on-line, pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod.
37. Reparaţii autoturisme şi motociclete, service
auto şi moto.
───────

M 2019 05790
07/08/2019
MARKETING PETROLI SRL, STR.
FUNDENI, NR. 39, CORP C5, ET.
2, BIROUL NR. 2, JUDEŢUL ILFOV,
DOBROESTI, 077086, ILFOV,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
01.15.11; 11.03.10
(591) Culori revendicate:verde, alb, roşu
(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, fructe preparate.
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, malt, fructe
neprelucrate, fructe proaspete.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 05791
07/08/2019
LOUIS VUITTON MALLETIER,
RUE DU PONT-NEUF 2, PARIS,
FRANȚA, F-75001, FRANȚA
ZMP Intellectual Property SRL,
STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2 , BUCUREŞTI ,
ROMANIA

NOMADE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive, preparate pentru curățarea și lustruirea
pielii, preparate pentru albirea articolelor din
piele, preparate pentru curățarea și lustruirea
pielii și încălțămintei, ceară de lustruit, ceară
pentru articole din piele, produse pentru
conservarea pieilor (ceruiri), creme pentru
articole din piele, lapte demachiant pentru
curățarea, hidratarea și protejarea articolelor
din piele, produse pentru lustruirea articolelor
din piele, conservanţi pentru articolele din piele
(lustruire), creme pentru întreținerea articolelor
din piele, soluții pentru scoaterea petelor (agenți
de curățare).
4. Combustibil pentru iluminat, lumânări
(iluminat), fitiluri, lemn de foc, gaz pentru
iluminat.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, aparate
şi instrumente nautice, aparate şi instrumente
topografice, aparate şi instrumente fotografice,
aparate cinematografice, aparate şi instrumente
de cântărire, aparate şi instrumente de
măsurare,
aparate
şi
instrumente
de
semnalizare, aparate şi instrumente de
control (supervizare), aparate şi instrumente
de învăţare, aparate pentru înregistrarea
sunetului, aparate pentru transmiterea sunetului,
aparate
pentru
reproducerea
sunetului,
aparate pentru înregistrarea imaginilor, aparate
pentru transmiterea imaginilor, aparate pentru
reproducerea imaginilor, suporturi digitale de
înregistrare, mecanisme care funcționează cu
monede, mașini înregistratoare de încasat,
calculatoare, echipamente de procesare
a datelor, computere, tablete, telefoane
inteligente, cititoare de cărți electronice,
software pentru jocuri, programe de calculator
înregistrate, periferice adaptate pentru a fi
folosite la calculatoare, detectoare, cabluri
electrice, relee electrice, costume de scafandru,
mănuși de scafandru, măști pentru scafandri,

îmbrăcăminte de protecție contra accidentelor,
iradierii și incendiilor, dispozitive de protecție, de
uz personal, împotriva accidentelor, extinctoare,
ochelari 3D, căști pentru realitate virtuală, cartele
cu cip (carduri cu circuite integrate), genți
adaptate pentru laptopuri, ceasuri inteligente,
baterii galvanice, baterii pentru țigări electronice,
stații de alimentare pentru vehicule electrice,
aparate pentru diagnosticare, altele decât cele
de uz medical.
11. Lămpi de iluminat, lămpi electrice de
noapte, aplice de perete, lămpi de iluminat
pentru exterior, lanterne electrice, instalații
de iluminat, ventilatoare electrice portabile,
ventilatoare electrice de uz personal, lămpi
reflectoare, lămpi solare, proiectoare de iluminat.
14. Bijuterii și articole de bijuterie (inclusiv
ștrasuri), pietre prețioase sau semipreţioase,
perle, casete pentru bijuterii (sipete), inele,
cercei, butoni de cămașă, brățări, talismane
(bijuterii), broșe, lanțuri, coliere, pandantive,
inele pentru chei (inele de chei cu breloc
sau portchei decorativ), ace de cravată,
medalioane, medalii, bijuterii pentru genți, cutii
de bijuterii, trofee confecționate din metale
prețioase, produse de orologerie și instrumente
pentru măsurarea timpului, ceasuri, ceasuri de
mână, curele de ceas, ceasuri cu alarmă,
cronometre, ceasuri de perete, cutii sau
cutii de prezentare pentru instrumente pentru
măsurarea timpului, ceasornice (instrumente
pentru măsurarea timpului).
18. Piele și imitații de piele, cufere și
geamantane, genți de voiaj, genți pentru
sport, genţi de mână, rucsacuri, genți
de plajă, ghiozdane şcolare, genți, sacoşe
pentru cumpărături, cufere de voiaj, genți
de voiaj pentru îmbăcăminte și încălțăminte,
serviete diplomat și mape pentru transportul
documentelor, mape pentru documente,
serviete (marochinărie), poşete, portofele,
portcarduri (portofele), portofele pentru monede
neconfecționate din metal prețios, portchei din
piele, cutii din piele sau imitaţie de piele, truse
de voiaj (marochinărie), cutii destinate articolelor
de toaletă cunoscute sub numele de "casete
pentru accesorii de frumusețe", săculeți din piele,
portofele de purtat sub braț (genți de seară),
umbrele de soare, umbrele, îmbrăcăminte pentru
animale, transportoare pentru animale (genți).
20. Mobilier de birou, rechizite de birou
(mobilier), rafturi pentru birou (mobilier), scaune
ca mobilier de birou, mobilier pentru casă,
birou și grădină, mobilier pentru șezut, mobilier
rabatabil pentru șezut, scaune de birou, scaune
pentru desenatori, scaune pentru banchet,
tăblie pentru poziția șezut, scaune, șezlonguri
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pentru transatlantice, scaune cu spătar rabatabil,
taburete, scaune pentru săli de mese, scaune
de conferință, scaune cu ax, balansoare, scaune
gonflabile, scaune rabatabile, scaune cu bază,
fotolii rabatabile (mobilier), scaune cu roți
pivotante, scaune pe cadre cu patine, fotolii de
tip beanbag, scaune joase fără cotiere așezate
în fața șemineului, mese pentru săli de mese,
mese, mese pentru birouri, mese de lucru, mese
pliante, mese din metal, mese cu suport, mese
(mobilier), măsuțe, măsuțe auxiliare, mese de
conferință, birouri și mese, mese de bucătărie,
mese de lucru pentru proiectanți, mese pentru
computer, mese pentru grădină, mese de picnic,
suporturi pentru schimbarea bebelușilor, scaune
pentru bebeluși, scaune de copii, scaune din
metal, bănci (mobilă), scaune înalte (mobilier),
bănci din metal, birouri cu rulou, birouri portabile,
măsuțe portabile de pus în poală, birouri
mobile pentru scris, birouri modulare (mobilier),
birouri cu înălțime reglabilă, birouri de lucrat
în picioare, fotolii, fotolii rabatabile, canapele,
paturi divan, canapele de perete, canapele
extensibile, canapele de două locuri, paturi
pentru copii, paturi pliante, paturi ajustabile,
pufuri, paturi portabile, paturi din lemn, mobile
care se pot transforma în pat, paturi prevăzute
cu saltele cu arcuri interioare, paturi pentru copii
confecționate din pânză sub forma unui sac,
paturi, așternuturi (cu excepţia lenjeriei), saltele
și perne, mobilier pentru copii, rafturi utilizate
ca piese de mobilier pentru copii, leagăne
pentru verandă, paravane (mobilier), mobilier
de exterior, mobilier de grădină, mobilier din
plastic pentru grădină, mobilier de grădină din
metal, mobilier de grădină din aluminiu, mobilier
de grădină din lemn, mobilier pentru cameră
de zi, dulapuri pentru dormitor, mobilier pentru
dormitor, mobilier încastrat pentru dormitor,
așternuturi (cu excepția lenjeriei de pat),
noptiere, mese de toaletă (mobilier), lăzi de
stocare confecționate din lemn, lăzi de stocare
confecționate din plastic, suporturi de cărți,
etajere pentru biblioteci, scaune pentru baruri,
șezlonguri pentru plajă, șezlonguri prevăzute cu
apărătoare de vânt, rame pentru oglinzi, oglinzi
decorative.
21. Lucrări de artă din porțelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, servicii (veselă),
sticle (recipiente), supiere, servicii de ceai
(veselă), servicii de cafea (veselă), bețișoare
chinezești (tacâmuri), ustensile de bucătărie,
pămătufuri pentru bărbierit, suporturi pentru
pămătufuri de bărbierit, perii pentru încălțăminte,
arzătoare pentru uleiuri parfumate, carafe, vaze,
candelabre (sfeşnice), limbi de încălțat pantofii,
suporturi pentru vasele fierbinţi (ustensile pentru
masă), calapoade pentru pantofi (sisteme de

întindere), calapoade pentru cizme (sisteme
de întindere), stingătoare de lumânări, aparate
de tocat pentru bucătărie, neelectrice, truse
de toaletă (voiaj), coşuri dotate pentru
picnic, inclusiv vesela, deschizătoare de sticle,
electrice și neelectrice, tirbușoane, electrice și
neelectrice, tocătoare pentru bucătărie, pudriere,
solnițe, veselă, articole de bucătărie și recipiente,
flacoane pentru parfum, recipiente de sticlă
pentru farmacii, borcane de bucătărie (nu din
metale prețioase), boluri pentru flori din metale
prețioase, vaze din piatră pentru podea, vaze
pentru podea, vaze pentru flori, vaze din sticlă
pentru podea, recipiente ceramică, vaze din lut
pentru podea, vase
de lut, vaze din sticlă, ghivece de flori pentru
ritualuri.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
cămăși, articole de îmbrăcăminte din piele,
centuri din materiale textile (îmbrăcăminte),
blănuri (îmbrăcăminte), mănuși (articole de
îmbrăcăminte), eșarfe, cravate, tricotaje, șosete,
papuci de casă, încălțăminte de plajă, clăpari de
schi, încălțăminte de sport, lenjerie de corp.
41. Activităţi sportive, şi anume planificare și
organizare de evenimente, curse, competiții
și demonstrații sportive, producții de film,
televiziune și radio, servicii de divertisment
și servicii de informare legate de navigare,
competiții de navigație și vehicule acvatice,
publicare de cărți, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare on-line de
cărți electronice, servicii de cronometrare a
manifestărilor sportive, publicare de informații
legate de navigație, furnizare de spații, circuite
și alte instalații pentru evenimente, curse,
competiții și demonstrații sportive, organizarea
de expoziții în scopuri culturale sau educative,
fotoreportaje.
se invoca prioritatea nr. 4523110 din 07.02.2019, Franta, avand
starea acceptata

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05792
08/08/2019
OPEN CONSULT SRL, STR.
OASULUI NR. 27, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400286, CLUJ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

PAPERCUPS
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 11.03.01;
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:verde, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, pensule,
clişee tipografice.
30. Ciocolată, zahăr, miere, sirop de melasă,
orez, făină, îngheţată, oţet, cafea, pâine, sare.
35. Publicitate, administrație comercială.

(540)

M 2019 05793
08/08/2019
MIHAI RĂZVAN MUGESCU, STR.
HENRI COANDA NR. 5, BL. B1/2,
SC. B, AP. 3, JUDEŢ VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA, VALCEA,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

───────

OPEN AIR Blues FESTIVAL
BREZOI VÂLCEA
(531)

Clasificare Viena: 06.01.02; 26.01.16;
26.01.18; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:alb, albastru
(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).
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).
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
07/08/2019-10/08/2019

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 05794
08/08/2019
Andreea Balan, STR. ALEXANDRU
OBREGIA NR. 31, BL. I5, SC. 3, ET.
6, AP. 93, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
041728, BUCUREȘTI, ROMANIA

BogDee

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 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.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, materiale de desen și materiale pentru
artiști, pensule, Materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2019 05795
08/08/2019
COSTEL POSTOLACHE, BD.
CAROL I NR. 26, BL. B3, ET. 7, AP.
42, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

FUSION by INTEGRAL

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
culturale, publicarea cărţilor, producţii de film,

altele decât filmele publicitare, prezentări
cinematografice, servicii educaţionale, studiouri
de film, înregistrare video, servicii de distracţii
(divertisment), organizarea şi susţinerea
de conferinţe, colocvii, seminarii, congrese,
publicarea on-line a cărţilor şi jurnalelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(591)

M 2019 05796
08/08/2019
PETRU BUGA, STR. BALTA
BUCŞEI NR. 34, JUD. SUCEAVA,
LITENI, SUCEAVA, ROMANIA

BioRosh AUTHENTIC
NATURAL BEAUTY

Culori revendicate:alb, verde, galben,
kaki
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentr
îngrijirea dinţilor, articole de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat, preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire.
5. Produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar, produse igienice de uz medical,
substanţe şi alimente dietetice de uz
medical sau veterinar, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice pentru oameni şi animale,
plasturi, materiale pentru pansamente, materiale
pentru plombarea dinţilor ceară dentară,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrare comercială, lucrări de birou,
servicii de comerţ cu produse cosmetice,
creme, săpunuri, toate pe ingrediente naturale
şi produse bio pentru curăţenie, inclusiv,
biodetergenţi, soluţii pentru rufe, produse pentru
bucătărie.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 05797
08/08/2019
GEORGETA-IULIANA ŞOŞU, STR.
SFÂNTA MARIA 95, JUD. IAŞI,
BÂRNOVA, IAȘI, ROMANIA

PROCTOSUPORT

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05799
08/08/2019
LAURENTIU SEVER LUP, STR.
NICOLAE IORGA NR. 55, SC. A,
AP. 11, ET. 2, JUDEŢUL SIBIU,
SIBIU, 550404, SIBIU, ROMANIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────

GO fm
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05798
08/08/2019
MARIA CORINA POPA, STR.
ABRUD NR. 5, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 26.01.05; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.04; 01.13.05; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roz, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

GS ȘCOALA DE GRAMATICĂ
(531)

Clasificare Viena: 05.03.20; 24.01.15;
25.01.05; 25.01.25; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone 2765 C), alb, auriu (Pantone
124C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

(540)

M 2019 05801
08/08/2019
6 SIGMA RISK CONSULTANTS
SRL, ȘOS. BUCUREȘTI-PLOIEȘTI
NR. 19-21, ET. 6, BIROU 6.23,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Prometheus Financial
Advisory Services
(531)
(591)

Clasificare Viena: 02.09.04; 16.03.13;
27.05.01; 29.01.01
Culori revendicate:porocaliu (RGB
255;85;0)
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Platforme de software de calculator
înregistrat sau descărcabil, aplicații software
de calculator, descărcabile, programe de
calculatoare (software descărcabil).
35. Servicii de consultanţă pentru conducerea
afacerilor, estimare în afaceri comerciale,
previziuni economice, compilații statistice,
furnizare de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site, cercetări pentru afaceri, investigații
pentru afaceri, asistenţă în conducerea
afacerilor, informaţii pentru afaceri, consultanţă
în afaceri, consultanţă pentru conducerea
afacerilor, informații referitoare la afaceri.
36. Agenții de credit, studii financiare, consultații
în domeniul financiar, servicii de consiliere
privind datoriile, informaţii financiare, analiză
financiară, furnizare de informaţii financiare prin
intermediul unui site.
42. Software ca serviciu (SaaS), dezvoltare
de platforme de calculatoare, programare
pentru calculatoare, închiriere serverelor web,
închirierea de programe informatice.

şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
pentru sutură.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05803
08/08/2019
SC SOFTVENTURE SRL, STR.
ALEXANDRU DEPĂRĂŢEANU
NR. 27, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011096, BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 05802
08/08/2019
SC AMC PHARMA SOLUTIONS
SRL, ŞOS. PIPERA - TUNARI NR.
1H, LOT O06, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, 077190, ILFOV,
ROMANIA

FARMACARE

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 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, ierbicide.
10. Aparate
şi
instrumente
chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi

KOALA DOCS
(531)

Clasificare Viena: 03.01.14; 03.01.24;
27.05.01; 27.05.12; 29.01.12
(591) Culori revendicate:turcoaz (Pantone
319C), bleumarin (Pantone 274C)
(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.
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35. Publicitate,

managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
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.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05805
08/08/2019
S.C. ROMPAK S.R.L., STR.
GRADINITEI NR. 1C, JUDEȚUL
IAȘI, MUN. PASCANI, 705200, IAȘI,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 05804
08/08/2019
CONSTANTIN DUMITRU , STR.
DRAGOŞ VODĂ NR. 11, VILA 14,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
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

VESELIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Semințe de susan (condimente), cafea, ceai,
cacao și cafea artificială, orez, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și produse de cofetărie, glazuri
comestibile, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muștar, oțet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheață (apă înghețată).
31. Miezuri de nucă crudă și neprocesată,
susan comestibil, neprelucrat, produse agricole,
de acvacultură, horticole și forestiere brute
și neprocesate, grăunțe și semințe brute și
neprocesate, fructe și legume proaspete, ierburi
proaspete, plante și flori naturale, bulbi, puieți
și semințe pentru plantare, animale vii, hrană și
băuturi pentru animale, malț.
───────

EcoPak
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină,
și preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și produse de cofetărie, ciocolată,
înghețată, șerbeturi și alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oțet, sosuri și alte condimente, gheață (apă
înghețată).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05806
08/08/2019
LIVIA-EVELINA POPA, STR.
TUZLA NR. 39, SC. A, ET. 8, AP.
30, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, 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)

(740)

(540)

M 2019 05809
08/08/2019
TITAN STEEL 1921 SRL, STR.
PORTULUI NR. 157, JUD. GALAŢI,
GALAŢI, 800211, GALAȚI,
ROMANIA
LOYAL PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. PORTULUI NR. 23,
PARCUL DE SOFT, CAM.307,
GALAŢI, 800025

INTFOR line
(531)

FASHIVO
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse 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, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
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.
───────

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 27.03.15
(591) Culori revendicate:albastru, alb, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Profile si tevi metalice, tabla zincata,
tabla striata, tabla laminata la cald, benzi
inguste pentru impamantare si pentru ambalare,
confectii metalice.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de relaţii cu publicul,
prezentări de produse şi servicii de afişare
a produselor, servicii de târguri comerciale şi
de expoziţii comerciale, servicii de fidelizare,
motivare şi recompensare, închiriere spaţiu
publicitar, închirierea minutelor publicitare şi a
presei, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing şi materiale promoţionale, servicii
de asistenţă şi consultanţă pentru publicitate,
marketing şi promovare, servicii de comerţ şi
servicii de informare a consumatorilor, servicii
de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata, servicii
de agenţii de import – export, vânzare prin
licitaţie publică, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzărilor,
pregătirea şi distribuirea reclamelor, promovarea
vânzării de bunuri şi servicii pentru terţi prin
distribuiri de materiale tipărite şi organizarea
de concursuri promoţionale, servicii publicitare
privind vânzarea de bunuri mobile, servicii
de vânzare cu amănuntul, cu ridicata şi engros, organizare de promoţii prin mijloace
audiovizuale, campanii de marketing, dezvoltare
şi organizare de campanii promoţionale,
publicitate online, servicii de comenzi online,
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publicare de materiale publicitare online, servicii
online de prelucrare de date, toate aceste servicii
în legătură cu produsele: profile şi ţevi metalice,
tablă zincată, tablă striată, tablă laminată la
cald, benzi înguste pentru împământare şi pentru
ambalare, confecţii metalice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05810
08/08/2019
ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
VIITORUL PANDURII TARGU JIU,
STR. TUDOR VLADIMIRESCU,
NR. 37, ETAJ 1, BIROU 11,
JUDEŢUL GORJ, TARGU JIU,
GORJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

LipoClinic. Centrul de
Excelenta in Liposculptura

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, furnizare de servicii
medicale, servicii ale clinicilor medicale, servicii
oferite de clinici medicale, servicii medicale și de
sănătate.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

VIITORUL PANDURII TG-JIU
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 21.03.01;
24.01.05; 29.01.14
(591) Culori revendicate:albastru, gri, alb,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

M 2019 05811
08/08/2019
CRENGUTA COMAN, STR.
FABRICA DE GHEATA, NR.
10, BUCURESTI, 022503,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
(511)

M 2019 05812
09/08/2019
NIVA POWER SRL, STR.
ALEXANDRU ALIMANISTEANU
NR. 3, JUD. CONSTANŢA,
CUMPANA, CONSTANȚA,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

D'ĂLA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor în magazine
specializate a produselor: prosoape, detergenţi,
hârtie prosop, hârtie igienică, săpun, detergenţi,
cosmetice, băuturi, porţelanuri şi sticlărie,
veselă din plastic, feronerie, articole electrice,
unelte, mobilier modular, accesorii pentru baie
şi bucătărie, grătare, produse de iluminat,
jaluzele, electrocasnice (exceptând transportul
lor), pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 05813
09/08/2019
NIVA POWER SRL, STR.
ALEXANDRU ALIMANISTEANU
NR. 3, JUD. CONSTANŢA,
CUMPANA, CONSTANȚA,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05814
09/08/2019
S.C. TOP TRAVEL S.R.L., STR.
9 MAI NR. 52, BL. 52, SC. B,
PARTER, AP. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

D'AIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor în magazine
specializate a produselor: prosoape, detergenţi,
hârtie prosop, hârtie igienică, săpun, detergenţi,
cosmetice, băuturi, porţelanuri şi sticlărie,
veselă din plastic, feronerie, articole electrice,
unelte, mobilier modular, accesorii pentru baie
şi bucătărie, grătare, produse de iluminat,
jaluzele, electrocasnice (exceptând transportul
lor), pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod.
───────

TOP TRAVEL
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.03
(591) Culori revendicate:alb, roşu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 05815
09/08/2019
GLOBAL GOLDEN GATE SRL ,
VILA VENUS BUCURA NR. 13,
JUDEȚUL CONSTANȚA
VENUS, VENUS, CONSTANȚA,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

GRADINA MELODIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05816
09/08/2019
P.F.A. BRANCU ALIN-MARCIAN,
STR. LIBERTĂŢII NR. 45, O
CAMERĂ ÎN SUPRAFAŢĂ DE 18
MP, JUD. ILFOV, BRAGADIRU,
ILFOV, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
───────

Teatrio
(531)

Clasificare Viena: 27.05.13; 26.01.16;
26.01.18; 13.01.25
(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).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05817
09/08/2019
PENTECOSTAL CHURCH OF
GOD, PO BOX 211866, TX76095,
BEDFORD, STATELE UNITE ALE
AMERICII
AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05819
09/08/2019
Mihaila Colcer, STR.
TRANDAFIRULUI NR. 5, JUDEŢ
NEAMŢ, VIISOARA, 617513,
NEAMȚ, ROMANIA

Lasa Tableta!!! IA RACHETA!!!

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Efectuarea de antrenament sportiv, educație
sportivă, pregătire sportivă, coaching sportiv.
───────

(210)
(151)
(732)

UNIUNEA BISERICILOR
PENTICOSTALE
A LUI DUMNEZEU
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.13; 26.01.15; 05.03.14; 01.15.05
(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
(511) 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).
───────

(540)
(511)

M 2019 05820
09/08/2019
Bestetic For Life S.R.L., STR.
POPA SAPCA NR. 12, SAD.
1, CAMERA. 2, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300057, TIMIȘ,
ROMANIA

BESTETIC

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05821
09/08/2019
FLORIN LAURENTIU BARBU,
STR. ION IRICEANU NR. 6, BL.
154, SC. 1, ET. 1, AP. 9, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

CREATORII DE OFERTE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

IONELA PASCU
(531)

Clasificare Viena: 24.17.11; 02.03.01;
02.03.23; 26.01.16; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de interpretare artistică (organizare
de spectacole).
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2019 05823
09/08/2019
ASOCIATIA DE SPRIJIN PENTRU
CONSTITUIREA, DEZVOLTAREA
SI MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE ,
STR. I.L. CARAGIALE NR. 27, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

Campionatul Judeţean
de Fotbal Prahova

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

M 2019 05824
09/08/2019
FĂRCAŞ IONELA PERSOANĂ
FIZICĂ AUTORIZATĂ, STR.
MURESUL BL. 17, SC. A, AP. 4,
JUDEŢ HUNEDOARA, ORASTIE,
HUNEDOARA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05825
09/08/2019
QUICK BEST FOOD SRL,
CALEA GRIVITEI NR. 182A,
ET. 1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

MAMA URBANA EASY CHOICE, EASY
ORDER, EASY DELIVERY

(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.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
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patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt, sare,
condimente, mirodenii.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05826
09/08/2019
SC NOROFERT SA , STR.
PETRACHE POENARU NR. 26,
SECTOR 5
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

K KARISMA
(531)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
29.01.12
(591) Culori revendicate:bordo, bronz auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea, în folosul terţilor a produselor
chimice utilizate în agricultură (exceptând
transportul lor), pentru a permite ca aceştia să le
poată vedea şi achiziţiona cât mai comod.
───────

(540)

M 2019 05828
09/08/2019
ACADEMIA NAŢIONALĂ DE
INFORMAŢII "MIHAI VITEAZUL"
, ŞOS. ODĂI NR. 20+22, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 075100,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CENTRUL DE
EXCELENŢĂ OSINT
(531)

Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, în special: academii, organizarea
şi susţinerea colocviilor, organizarea şi
susţinerea
conferinţelor,
organizarea
şi
susţinerea
congreselor,
organizarea
şi
susţinerea seminarilor, organizarea şi susţinerea
simpozioanelor, internate, servicii de bibliotecă
mobilă, antrenament (instruire), organizarea de
competiţii, informaţii referitoare la educaţie,
examinari educaţionale, servicii educaţionale,
organizarea expoziţiilor pentru scopuri culturale
sau educaţionale, antrenament gimnastic,
servicii ale cluburilor de sănătate, biblioteci,
furnizarea serviciilor de muzee, organizarea
competiţiilor sportive, furnizarea de publicaţii
electronice, nedescărcabile, publicara cărţilor,
publicarea cărţilor şi jurnalelor electronice online,
predare în învăţământ, publicarea textelor, altele
decât textele publicitare.
42. Servicii în domeniile ştiintei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05829
09/08/2019
ACADEMIA NAŢIONALĂ DE
INFORMAŢII "MIHAI VITEAZUL"
, ŞOS. ODĂI NR. 20+22, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 075100,
BUCUREȘTI, ROMANIA

de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

S.R.I. ACADEMIA NAŢIONALĂ
DE INFORMAŢII "MIHAI
VITEAZUL" EDUCATIO
CUM EXCELENTIA
(531)

Clasificare Viena: 24.01.05; 03.07.01;
26.01.15; 26.01.16; 26.01.18; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.15
(591) Culori revendicate:albastru,
galben,verde, roşu, negru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, în special: academii, organizarea
şi susţinerea colocviilor, organizarea şi
susţinerea
conferinţelor,
organizarea
şi
susţinerea
congreselor,
organizarea
şi
susţinerea seminarilor, organizarea şi susţinerea
simpozioanelor, internate, servicii de bibliotecă
mobilă, antrenament (instruire), organizarea de
competiţii, informaţii referitoare la educaţie,
examinari educaţionale, servicii educaţionale,
organizarea expoziţiilor pentru scopuri culturale
sau educaţionale, antrenament gimnastic,
servicii ale cluburilor de sănătate, biblioteci,
furnizarea serviciilor de muzee, organizarea
competiţiilor sportive, furnizarea de publicaţii
electronice, nedescărcabile, publicara cărţilor,
publicarea cărţilor şi jurnalelor electronice online,
predare în învăţământ, publicarea textelor, altele
decât textele publicitare.
42. Servicii în domeniile ştiintei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii

M 2019 05830
09/08/2019
JUNXIAO FU, STR. STEJARULUI
NR. 29, COMUNA DOBROIEŞTI,
SAT FUNDENI, IAȘI, ROMANIA

rinbo
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Huse telefoane, huse tabletă, încărcător
auto, încărcător priză, cablu de date, selfiestick, accesorii pentru telefoane (handsfree),
suport auto pentru telefon, acumulatori telefon şi
tablete, folii pentru telefoane, baterie, accesorii
telefoane şi tablete.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05831
09/08/2019
JUNXIAO FU, STR. STEJARULUI
NR. 29, COMUNA DOBROIEŞTI,
SAT FUNDENI, IAȘI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05833
09/08/2019
INVICTUS SECURITY SRL, STR.
TEILOR NR. 15, JUDEŢUL SIBIU,
SIBIU, 550216, SIBIU, ROMANIA
INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINȚEI NR. 39,
AP. 12, JUDEȚUL MUREȘ,
TÂRGU MUREȘ, 540543, MUREȘ,
ROMANIA

INVICTUS SECURITY
(531)

(531)
(511)

Clasificare Viena: 26.04.16; 26.04.18
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Huse telefoane, huse tabletă, încărcător
auto, încărcător priză, cablu de date, selfiestick, accesorii pentru telefoane (handsfree),
suport auto pentru telefon, acumulatori telefon şi
tablete, folii pentru telefoane, baterie, accesorii
telefoane şi tablete.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
───────

Clasificare Viena: 24.01.15; 27.05.01;
29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerţ cu: sisteme şi
echipamente de alarmă, sisteme şi echipamente
pentru supraveghere
video, sisteme şi echipamente de control acces,
interfoane, echipamente de avertizare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii
de instalaţii, servicii de instalare, punere în
funcţiune, revizii, verificări
tehnice periodice, reparaţii pentru sisteme şi
echipamente de securitate pentru antiefracţie,
supraveghere,
detecţie şi control, intervenţie pirotehnică,
servicii de instalare/montare sisteme de alarmă,
sisteme şi
echipamente pentru supraveghere video,
sisteme şi echipamente de control acces,
interfoane, echipamente de
avertizare.
38. Telecomunicatii, servicii de dispecerat şi
monitorizare, servicii de dispecerat pentru
monitorizarea
serviciilor de pază.
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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).

(210)
(151)
(732)

───────

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05834
09/08/2019
SC INTERTOY ZONE SRL, STR.
CĂMINULUI NR. 6, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021742,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2019 05835
09/08/2019
ANDRIES-VASILE CEUCA, STR.
COSTACHE NEGRUZZI NR. 34,
JUDEȚUL PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

EST 2019 FUEL BY ACE
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.24
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de cafenea, servicii de bar, servicii de
bufet, servicii de restaurant.

PC KARAOKE ACTIVITĂŢI
PENTRU MINŢI CURIOASE!
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.14
(591) Culori revendicate:roşu, verde,
albastru, verde deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jocuri, jucării şi articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05836
09/08/2019
LANZILLO SRL, STR. TEPES
VODA NR. 100, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

───────

NPLS MO' MMÒ
MOZZARELLA TO GO
EVERYDAY FRESH
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 29.01.13
Culori revendicate:roşu, alb, negru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi

(210)
(151)
(732)

───────

(740)

pentru acoperirea capului.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 05837
09/08/2019
JEAN DUMITRACHE, DRUMUL
FERMEI NR. 117 H, JUDEŢUL
ILFOV, POPEŞTI LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

JEAN DE LA CRAIOVA

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

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 05839
09/08/2019
SB ADVANCED SYSTEMS LTD,
2 PRESPAS, ET.4, BIROUL 405,
AGIOI OMOLOGITES, NICOSIA,
1082, CIPRU
MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2019 05838
09/08/2019
JEAN DUMITRACHE, DRUMUL
FERMEI NR. 117 H, JUDEŢUL
ILFOV, POPEŞTI LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

Va pupa Jean

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

superbet
(531)

Clasificare Viena: 20.05.11; 25.01.19;
21.03.01; 27.05.01; 27.05.12; 29.01.13
(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
1795C), alb, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de divertisment referitoare la jocuri
de noroc, servicii de jocuri de noroc, furnizarea
de facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
operarea de săli de jocuri de noroc, și anume
desfășurarea activității de pariuri sportive în
spații special amenajate în care clienții au
posibilitatea să plaseze pariuri, servicii de jocuri
de noroc furnizate online.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 05840
09/08/2019
CRISALEX TRADUCERI
SRL, ALEEA MĂRȚIȘORULUI
NR. 11, BL. FD38, SC. B,
MANSARDĂ, AP. M2, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900102, CONSTANȚA, ROMANIA

CRISALEX

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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41. Traducere lingvistică, servicii de traducere,
traducere și interpretare, traducere în format
Braille, furnizare de servicii de traducere,
prestare de servicii de traducere, servicii de
interpretare și traducere.

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05841
09/08/2019
BOGDAN IONESCU, STR. MIHAIL
GLINKA NR. 4, SC. B, DEMISOL,
AP. 14, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
020214, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740)

(540)
(511)

one stop shop
entertainment agency

aierda

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
───────

(531)

Clasificare Viena: 01.15.21; 24.17.25;
27.03.15; 24.17.11; 24.17.12; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Managementul activităților de impresariat
artistic.
41. Organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente pentru divertisment, impresariat
artistic pentru artiști de spectacol.

M 2019 05842
09/08/2019
SINO ALLIANCE HONG KONG
INVESTMENT LIMITED, FLAT/RM
A, 19/F, ARTHUR COMM BLDG, 33
ARTHUR ST. YAU MA TEI, HONG
KONG, *, CHINA
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)

M 2019 05843
09/08/2019
BOGDAN IONESCU, STR. MIHAIL
GLINKA NR. 4, SC. B, DEMISOL,
AP. 14, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
020214, BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

LOV
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.17;
29.01.12
Culori revendicate:roșu, gri
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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41. Servicii de divertisment sub formă de
spectacole susținute de o formație muzicală,
divertisment de tipul concertelor, concerte de
muzică în direct.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 05844
09/08/2019
LA FABLE DIVINE SRL, STR.
PETRE DULFU NR. 4, AP. 16,
JUD. MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430124, MARAMUREȘ, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP. 3, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430293, ROMANIA

FOOD MINUTE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05845
09/08/2019
INDUSTRIALIZAREA CĂRNII
KOSAROM SA, STR. ABATOR
NR. 65, JUDEŢUL IAŞI, PAŞCANI,
705200, ROMANIA
MILENIUL 3 AGENŢIA DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. MOLDOVEI NR. 10, BL.
CRINUL, SC. A, AP. 28, JUDEŢUL
IAŞI, PAŞCANI, 705200, ROMANIA

SPECIALITATE DOMNEASCĂ

(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.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 05846
09/08/2019
REGENERON
PHARMACEUTICALS, INC., STR.
OLD SAW MILL RIVER ROAD, NR.
777, NEW YORK, TARRYTOWN,
10591, NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII
Ratza si Ratza SRL, B-DUL A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

REGENERON

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Substanțe și preparate farmaceutice și
medicale.
31. Animale vii modificate genetic.
40. Producția de linii celulare pentru a fi
folosite la fabricarea produselor biofarmaceutice,
fabricarea, producția și manufacturarea de
proteine pentru terți, producția personalizată de
produse farmaceutice, producția personalizată
de produse biofarmaceutice.
42. Cercetare și dezvoltare de produse
farmaceutice, servicii de inginerie genetică,
cercetarea în genetică, servicii științifice și
tehnologice, precum și servicii de cercetare și
de dezvoltare, referitoare la acestea, testare
genetică în scopul cercetării științifice, servicii de
cercetare medicală și farmacologică, cercetare
și dezvoltare în domeniul biotehnologiei,
produselor biofarmaceutice și terapiei genice,
cercetare clinică, teste clinice.
44. Furnizarea de informații medicale și
programe de asistență pentru tratament, servicii
medicale și de sănătate în legătură cu ADN,
genetică și testarea genetică, servicii de
consultanță și informare în legătură cu produsele
farmaceutice și biofarmaceutice.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05847
09/08/2019
Alex Melcovich BH SRL, STR. ION
IONESCU DE LA BRAD NR. 33D,
JUDEŢ NEAMŢ, PIATRA NEAMŢ,
NEAMȚ, ROMANIA
Ratza si Ratza SRL, B-DUL A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

BOTANICAL POP
COLA CLASSIC
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi nealcoolice.
───────

M 2019 05848
09/08/2019
Alex Melcovich BH SRL, STR. ION
IONESCU DE LA BRAD NR. 33D,
JUDEŢ NEAMŢ, PIATRA NEAMŢ,
NEAMȚ, ROMANIA
Ratza si Ratza SRL, B-DUL A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

BOTANICAL POP COLA
ZERO MAX STEVIA
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi nealcoolice.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05849
09/08/2019
EUROPE DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL-R SA, SOSEAUA
PIPERA NR. 46D-46E-48,
CLĂDIREA B DIN OREGON
PARK, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
ELENA STOICA CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. GHEORGHE
ŞTEFAN NR. 32, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013881

de comunicaţii sau prin alte mijloace, transmisii
de date, servicii de telecomunicaţii.
41. Organizare de programe şi de evenimente
instructiv educative şi de divertisment,
realizare de programe artistice şi de emisiuni
audiovizuale, filmări şi înregistrări video şi/
sau audio, montaje de înregistrări video şi
audio, producţie de film, închiriere de filme, de
înregistrări audio sau video, instruire, activităţi
culturale, de divertisment, sportive, organizare
de concursuri educative sau de divertisment,
publicare on-line.
42. Servicii de documentare, de analiză şi
de sinteze documentare, crearea, găzduirea,
întreţinerea actualizarea de pagini web.
45. Servicii personale şi sociale oferite pentru a
satisface nevoile indivizilor.
───────

(210)
(151)
(732)

e FABRICA de MUZICĂ
(531)

Clasificare Viena: 26.11.03; 14.03.20;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.13
(591) Culori revendicate:roșu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Suporturi cu înregistrări audio, video,
publicaţie electronică on-line descărcabilă.
16. Publicaţie (tipărituri), hârtie, carton, produse
de imprimerie, fotografii, albume, calendare,
autocolante, papetărie, materiale pentru
ambalare, clişee.
35. Publicitate media on-air, on-line, şi pe
alte suporturi pentru campanii de marketing,
publicitate, curierat publicitar, distribuire de
prospecte sau de eşantioane, organizare de
expoziţii cu scop comercial sau publicitar,
expunere de produse, promovare şi ofertă de
produse şi/sau de servicii, activităţi de birou, de
înregistrare, transcriere, compunere, compilare
sau sistematizare a comunicărilor scrise sau
a înregistrărilor, exploatarea sau compilarea
datelor matematice sau statistice, ofertă de
publicaţii şi carte pe hârtie sau în format
electronic, servicii de abonament la publicaţii,
relaţii publice.
38. Difuzare de programe audiovizuale, de radio
sau de televiziune, în eter, prin satelit, prin reţele

(740)

(540)

M 2019 05850
10/08/2019
DOMENIILE SAHATENI SRL, STR.
MIRON COSTIN NR. 43, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
Cabinet individual de proprietate
industrială Ivanescu Gabriel Dan,
STR. AVRAM IANCU NR. 48A, SC.
B, AP. 10, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, 500086, BRAȘOV,
ROMANIA

ETIKA Aurelia Vișinescu
(531)

Clasificare Viena: 02.07.23; 03.01.08;
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri.
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───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05851
10/08/2019
IOAN-EMANUEL CIMPONERU,
STR. LIBERTAȚII NR. 78,
JUDEȚUL TIMIȘ, LUGOJ, TIMIȘ,
ROMANIA
CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA TUDOR
ICLANZAN, PIAŢA VICTORIEI NR.
5, SC. D, AP. 2, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300030, ROMANIA

VIVALO
(531)

Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Comerț cu amănuntul și ridicata, comerț și
servicii de informare a consumatorilor, servicii de
publicitate, marketing și promovare.
───────

