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Cereri Mărci publicate în 14/05/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 03289

(151)
07/05/2019

(732)
BR HOSPITALITY PARTNERS
SRL

Tasty

2 M 2019 03344

07/05/2019

AUREL FIERASCU

Produs în Teleorman

3 M 2019 03379

07/05/2019

FOCUS SECURITY SRL

FOCUS SECURITY

4 M 2019 03380

07/05/2019

ELENA-CRISTINA DOGĂREL

ACTON ACADEMY

5 M 2019 03381

07/05/2019

S.C. MC ANA CONCEPT S.R.L. ANNES

6 M 2019 03382

07/05/2019

IULIUS MANAGEMENT
CENTER SRL

IULIUS TOWN

7 M 2019 03383

07/05/2019

IULIUS MANAGEMENT
CENTER SRL

IULIUS MALL

8 M 2019 03384

07/05/2019

MAN POWER SECURITY SRL

MAN POWER SECURITY

9 M 2019 03385

07/05/2019

IQ GAMES SRL

DEICO GAMES

10 M 2019 03386

07/05/2019

D-TOYS SRL

JOCUL AUTOSTRAZILOR

11 M 2019 03390

07/05/2019

DANIEL IONICA

MINGO

12 M 2019 03391

07/05/2019

SC LOTUS '95 COSMETICS
SRL

LOTUS COSMETICS since 1995

13 M 2019 03392

07/05/2019

CATALINA-DELIA PACEAGIU

MILLAWNIALS

14 M 2019 03393

07/05/2019

SC LABORMED PHARMA SA

DISSIP

15 M 2019 03394

07/05/2019

NECRI SAN SRL

Regalina - DIN 1994 -

16 M 2019 03395

07/05/2019

SINO ALLIANCE HONG KONG
INVESTMENT LIMITED

17 M 2019 03396

07/05/2019

REGALINA NATURAL SRL

CASA DIN BRAN

18 M 2019 03397

07/05/2019

CIPRIAN-IOSIF BENGA

LEUȚUL LEO

19 M 2019 03398

07/05/2019

S.C. DIAL-TON S.A.

ATELIERUL DE BERE ZIMAND
BERE CRAFT

20 M 2019 03399

07/05/2019

BERARIA H SRL

GOSTAT

21 M 2019 03400

07/05/2019

BERARIA H SRL

Lawyers Night

22 M 2019 03401

07/05/2019

BERARIA H SRL

Lawyers Club

23 M 2019 03402

07/05/2019

MADALINA-ELENA DAMIAN

wit

24 M 2019 03403

07/05/2019

SC DARIAN DRS SA

DRS DARIAN Created to change
SINCE 1990

25 M 2019 03404

07/05/2019

HELLO VIP SRL

Hello VIP

2

(540)
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07/05/2019
Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
26 M 2019 03405

(151)
07/05/2019

(732)

(540)

FINS IFN SA

FINS

27 M 2019 03406

07/05/2019

M.G.A. Q-EXPERT SRL

M.G.A. Q EXPERT

3

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
07/05/2019

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03289
07/05/2019
BR HOSPITALITY PARTNERS
SRL, STR. SG. CONSTANTIN
GHERCU NR. 14, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

FOCUS SECURITY

Tasty
(531)

Clasificare Viena: 09.07.19; 27.05.01;
27.05.07
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 03344
07/05/2019
AUREL FIERASCU, ALEEA
BARAJUL SADULUI NR. 2, BL.
Z11, SC. 4, AP. 46, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

Produs în Teleorman

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, pãsãri și vânat, extracte de
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouã, lapte și produse lactate, uleiuri și grãsimi
comestibile.
31. Produse agricole, horticole, forestiere și
cereale brute şi neprocesate, animale vii, fructe
și legume proaspete, semințe, plante și flori
naturale, hrană pentru animale, malț.
───────

M 2019 03379
07/05/2019
FOCUS SECURITY SRL, STR.
DR. NICULAE D. STAICOVICI
NR. 15, CAMERA 7, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
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.
───────
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07/05/2019

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03380
07/05/2019
ELENA-CRISTINA DOGĂREL,
STR. SULFINEI NR. 9A, SAT
OSTRATU, JUD. ILFOV, COM.
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03381
07/05/2019
S.C. MC ANA CONCEPT S.R.L.,
STR. AGRICULTORI NR. 2,
PARTER, CAMERA 2, SAT
DASCALU, JUD. ILFOV, COM.
DASCALU, ILFOV, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

ANNES

ACTON ACADEMY
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.17; 26.11.08
(591) Culori revendicate:alb, albastru
(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).
───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 29.01.13; 03.07.17; 26.04.05;
03.07.19; 09.01.23
(591) Culori revendicate:alb, albastru, bej
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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).
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03382
07/05/2019
IULIUS MANAGEMENT CENTER
SRL, STR. PALAS NR. 7A, JUD.
IAŞI
, IAŞI, IAȘI, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CATALIN NEAGU, STR. TUTEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR.1, ET.
3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI, 700730,
IAȘI, ROMANIA

IULIUS TOWN
(531)

Clasificare Viena: 29.01.07; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.06
(591) Culori revendicate:maro (Pantone 876
C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
servicii de analiză industrială şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03383
07/05/2019
IULIUS MANAGEMENT CENTER
SRL, STR. PALAS NR. 7A, JUD.
IAŞI
, IAŞI, IAȘI, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CATALIN NEAGU, STR. TUTEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR.1, ET.
3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI, 700730,
IAȘI, ROMANIA

IULIUS MALL
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.06
(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
159 C), galben (Pantone 137 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
servicii de analiză industrială şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03384
07/05/2019
MAN POWER SECURITY SRL,
STR. DR. NICULAE D. STAICOVICI
NR. 15, CAMERA 1, SECTOR
5 , BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03386
07/05/2019
D-TOYS SRL , STR.
CONSTRUCTORILOR NR. 2,
JUD. COVASNA, SF. GHEORGHE,
520077, COVASNA, ROMANIA

JOCUL AUTOSTRAZILOR

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────

MAN POWER SECURITY
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
01.01.01; 01.01.04
(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)

M 2019 03390
07/05/2019
DANIEL IONICA, STR.
AMURGULUI NR. 4, JUDEȚUL
IALOMIȚA, DRIDU, 927105,
IALOMIȚA, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 03385
07/05/2019
IQ GAMES SRL , STR.
CONSTRUCTORILOR NR. 2, JUD.
COVASNA , SFÂNTU GHEORGHE,
520077 , COVASNA, ROMANIA

MINGO

DEICO GAMES

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────

(531)

Clasificare Viena: 26.03.01; 26.03.05;
26.03.18; 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:gri (HEX=#444444),
roșu (HEX=#BF0708)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Umbrele şi parasolare, genți, bagaje (genți),
genți de călătorie.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03391
07/05/2019
SC LOTUS '95 COSMETICS
SRL, ŞOS. BERCENI NR. 8,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 041914,
BUCUREȘTI, ROMANIA

LOTUS COSMETICS
since 1995
(531)

Clasificare Viena: 05.05.16; 05.03.15;
27.05.01; 27.05.11; 27.07.01
(591) Culori revendicate:auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 03392
07/05/2019
CATALINA-DELIA PACEAGIU,
STR. ESTACADEI NR. 12, BL.
N14, SC. 3, ET. 4, AP. 39, SECTOR
6, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

MILLAWNIALS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Administrarea programelor de fidelizare a

consumatorilor, asistenţă administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă și
pentru a răspunde la cererile de propuneri (RFP),
servicii de planificare a programărilor (lucrări
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(lucrări de birou), asistenţă în managementul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, managementul afacerilor
cu privire la furnizorii de servicii indepedente,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, furnizarea de informaţii
de contact comerciale şi de afaceri, servicii de
intermediere comercială, marketing, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
relaţii publice, promovarea vânzărilor pentru terţi,
servicii de marketing cu public ţintă.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei și tehnologiei
ca și cercetarea și proiectarea aferente, servicii
de analiză și cercetare industrială, proiectare și
dezvoltare hardwre și software.
45. Servicii de soluţionare alternativă a litigiilor,
servicii de arbitraj, consultanţă în proprietate
intelectuală, cercetare juridică, servicii de
pregătire a documentelor juridice, administrarea
juridică a licenţelor, managementul drepturilor
de autor, servicii juridice în legătură cu
negocierea contractelor pentru terţi, consiliere
juridică pentru a răspunde la cererile de ofertă,
consiliere juridică pentru a răspunde la cererile
de propuneri (RFP), servicii de monitorizare
juridică, licenţierea proprietăţii intelectuale,
licenţierea software-ului de calculator (servicii
juridice), licenţiere (servicii juridice) în cadrul
publicării de software, servicii privind litigiile,
mediere, monitorizarea drepturilor de proprietate
intelectuală în scopuri de consiliere juridică,
înregistrarea numelor de domenii (servicii
juridice).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 03393
07/05/2019
SC LABORMED PHARMA SA,
STR. THEODOR PALLADY NR.
44B, SECTOR 3, BUCURESTI,
032266, BUCUREȘTI, ROMANIA
SC BRAND PROTECT SRL, STR.
ILEANA COSÂNZEANA NR. 10,
BL. P7, SC. 3, AP. 87, SECTOR 5,
BUCUREŞTI

DISSIP

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman și veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor și
pentru amprente dentare, dezinfectanți, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
ierbicide.
10. Aparate
și
instrumente
chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre, ochi
și dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice și de asistență
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru sugari, aparate, dispozitive și articole
pentru activitatea sexuală.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03394
07/05/2019
NECRI SAN SRL, STR. GENERAL
MOȘOIU NR. 367, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAN, 507025, BRAȘOV,
ROMANIA
PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. RĂSPÂNTIILOR NR. 37,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020547,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Regalina - DIN 1994 (531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.07.01; 27.07.17; 26.11.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi
alte produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi de cofetărie, ciocolată, îngheţată,
șerbeturi și alte glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri și alte
condimente, gheaţă (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere brute și neprocesate, grăunțe și
semințe brute și neprocesate, fructe și legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieți și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băutură pentru animale,
malţ.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de infrumusețare pentru
persoane și animale, servicii de frumusețe,
oferite de un centru spa, servicii de tratamente
medicale, oferite de un centru spa, servicii de
agricultură, horticultură și silvicultură.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03395
07/05/2019
SINO ALLIANCE HONG KONG
INVESTMENT LIMITED, FLAT/RM
A, 19/F, ARTHUR COMM BLDG, 33
ARTHUR ST. YAU MA TEI, HONG
KONG, *, CHINA
SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR
1,, BUCUREŞTI, 010497

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(531)

Clasificare Viena: 26.11.03; 26.11.12;
26.11.25; 26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
───────

M 2019 03396
07/05/2019
REGALINA NATURAL SRL, STR.
GENERAL MOȘOIU NR. 11, JUD.
BRASOV, BRAN, 507025, BRAȘOV,
ROMANIA
PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. RĂSPÂNTIILOR NR. 37,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020547,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CASA DIN BRAN
(531)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.11;
27.05.17; 06.01.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi de cofetărie, ciocolată, îngheţată,
șerbeturi și alte glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri și alte
condimente, gheaţă (apă înghețată).
41. Educaţie, furnizarea de instruire, expoziții
de animale și dresură de animale: divertisment,
activităţi sportive şi culturale, organizarea de
jocuri și competiții educative, sportive sau
artistice, închiriere de echipament și instalații
sportive.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de cazare temporară, rezervări de spații
de cazare temporară, furnizare de informații
despre servicii de cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
persoane și animale, servicii de înfrumuseţare,
oferite de un centru spa, servicii de tratamente
medicale, oferite de un centru spa, servicii de
agricultură, horticultură și silvicultură.
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───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03397
07/05/2019
CIPRIAN-IOSIF BENGA, STR.
ALUNIŞ NR. 13, COMUNA
BRAN, JUDEŢUL BRAŞOV, SAT
SOHODOL, BRAȘOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03398
07/05/2019
S.C. DIAL-TON S.A., ALEEA
PREDEAL NR. 5, BL. G2, AP. 17,
JUD. ARAD
, ARAD, ARAD, ROMANIA

ATELIERUL DE BERE
ZIMAND BERE CRAFT

LEUȚUL LEO
(531)

Clasificare Viena: 03.01.01; 03.01.24;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:maro (Pantone 7516
C), maro închis (Pantone 731 C), maro
deschis (pantone 466 C), alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

(531)

Clasificare Viena: 19.01.01; 26.01.16;
26.01.18; 27.05.02; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.14
(591) Culori revendicate:roşu, maro, bej,
negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(540)
(511)

M 2019 03399
07/05/2019
BERARIA H SRL, STR. KISELEFF
NR. 32, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
KEYPI-AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. TURDA, NR. 127, BL. 2, SC.
C, AP.91, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

GOSTAT

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii oferite de magazine si lanţuri de
magazine.
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───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 03400
07/05/2019
BERARIA H SRL, STR. KISELEFF
NR. 32, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
KEYPI-AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. TURDA, NR. 127, BL. 2, SC.
C, AP.91, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

───────

(740)

(540)
(511)

(540)

Lawyers Night

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizare de evenimente tematice
culturale, recreative, artistice si de divertisment,
referitoare la avocaţi.

(210)
(151)
(732)

(210)
(151)
(732)

M 2019 03401
07/05/2019
BERARIA H SRL, STR. KISELEFF
NR. 32, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
KEYPI-AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. TURDA, NR. 127, BL. 2, SC.
C, AP.91, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

M 2019 03402
07/05/2019
MADALINA-ELENA DAMIAN, STR.
TITU MAIORESCU NR. 7, BL. 7,
ET. 4, AP. 18, JUDEŢUL VRANCEA,
PANCIU, 625400, VRANCEA,
ROMANIA

wit
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03403
07/05/2019
SC DARIAN DRS SA, STR.
NICOLAE CRISTEA NR. 25,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

Lawyers Club

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizare de evenimente tematice
culturale, recreative, artistice si de divertisment,
referitoare la avocaţi.
───────

DRS DARIAN Created
to change SINCE 1990
(531)
(591)

Clasificare Viena: 07.05.01; 26.01.12;
26.01.18; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.12
Culori revendicate:albastru închis,
negru
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrație comercială, lucrări de birou,
consultanţă în management, servicii de asistenţă
în tranzacţii comerciale, consultanță fiscală
(contabilitate), auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor, evaluări
ale afacerilor comercială.
36. Consultanţă în tranzacţii imobiliare, evaluare
imobiliară, furnizare de informații privind piața
proprietăților (imobiliare), consultanță imobiliară,
consultanţă financiară.
37. Managementul proiectelor de construcţii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea,
servicii oferite de ingineri care efectueazã:
evaluãri, estimãri, cercetãri şi rapoarte în
domeniile ştiinţific şi
tehnologic.
45. Servicii de consultanţă juridică.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 03404
07/05/2019
HELLO VIP SRL, STR. AVICOLA
NR. 23, JUDEŢUL ILFOV,
PANTELIMON , 077145, ILFOV,
ROMANIA

Hello VIP

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

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03405
07/05/2019
FINS IFN SA, STR. COLŢEI NR. 8,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030246,
BUCUREȘTI, ROMANIA
APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

FINS
(531)

Clasificare Viena: 07.03.15; 26.11.25;
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:gri, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii publicitare privind recrutarea de
personal, servicii de recrutare, plasare și
recrutare de personal, consultanță privind
recrutarea de personal, organizare si coordonare
de târguri de recrutare, asistență privind
recrutarea și plasarea de personal, servicii
de consultanță privind recrutarea de personal,
furnizare de consiliere cu privire la recrutare
de absolvenţi, servicii de recrutare și plasare
a forţei de muncă, furnizare de informaţii în
materie de recrutare printr-o reţea informatică
globală, servicii de consultanță și consiliere
referitoare la recrutarea de personal, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
educaţionale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale educaţionale, servicii
de informaţii şi consultanţă pentru carieră
(cu excepţia consultanţei educaţionale sau
de formare), administrare de programe de
schimburi culturale şi educative, furnizare de
informaţii privind schimburile comerciale, studii
privind eficienţa afacerilor, studii referitoare
la profit, efectuarea studiilor de marketing,
pregătire de studii de proiect referitoare la
aspecte legate de afaceri comerciale, realizarea
de studii de proiect referitoare la aspecte legate
de afaceri comerciale.

36. Consiliere pentru împrumuturi, consultanță

privind asistența financiară pentru educaţie,
creditare financiară, servicii de consiliere privind
creditarea, servicii de împrumut, finanţare de
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credite în rate, servicii de investiţie în taxele
şcolare, administrare de credite, gestionare
de credite, asigurări de credite, consiliere
privind creditele, servicii de intermediere
de credite personale, acordare de credite
temporare, acordare de credite de consum,
finanţare de credite în rate, servicii de
evaluare a creditelor, finanţarea creditelor pe
termen scurt, agenţii de evaluare a creditelor,
servicii de credite pentru nevoi personale,
consultanţă financiară privind serviciile de
credite, oferirea posibilităţilor pentru împrumuturi
şi credite, furnizare de informaţii referitoare la
credite, furnizare de informaţii referitoare la
creditele pentru studenţi, consultanţă privind
acordarea de împrumuturi, servicii financiare
privind acordarea de împrumuturi, servicii de
consiliere privind creditarea, servicii de creditare,
servicii de creditare reînnoibile, servicii de
împrumut şi creditare, creditare financiară,
birouri de creditare, finanţare pentru împrumuturi
personale, finanţare pentru mici întreprinzători,
finanţare pentru dezvoltarea de produse,
facilitare şi intermediere pentru finanţare,
gestionare pentru acordare de finanţare, servicii
de finanţare a capitalului de risc pentru
inventatori, servicii de finanţare a capitalului
de risc pentru universităţi, furnizare de facilităţi
de finanţare pentru leasing cu opţiune de
cumpărare, servicii de finanţare a capitalului
de risc pentru organizaţii non-profit, servicii de
finanţare a capitalului de risc pentru instituţii
de cercetare, acordare de finanţare pentru
firme în curs de înfiinţare şi nou înfiinţate,
servicii de finanţare a capitalului de risc pentru
firme în curs de înfiinţare şi nou înfiinţate,
servicii de finanţare a capitalului de risc pentru
organizaţii comerciale, finanţare de închiriere cu
opţiune de cumpărare pentru automobile, servicii
de finanţare pentru asigurarea fondurilor de
risc, schimburi financiare, servicii de schimburi
financiare, acordare de împrumuturi pentru
studenţi, consiliere financiară privind serviciile de
împrumuturi pentru studenţi, acordări de burse
de studii.
41. Consultanță profesională referitoare la
educaţie, servicii de consultanță în domeniul
educaţiei, consultanță legată de formarea
în materie de competențe profesionale,
consultanță în domeniul formării și perfecţionării,
organizare de evenimente educative, organizare
și coordonare de evenimente educaţionale,
servicii educative în materie de instruire
vocațională, educaţie vocațională pentru tineri,
administrarea serviciilor educaţionale, servicii
educaţionale pentru copii, organizare de
expoziţii educaţionale, servicii educaționale pe
calculator, furnizare de cursuri educaţionale,

organizare de jocuri educaţionale, stabilirea
de standarde educaţionale, organizare de
simpozioane educaţionale, organizare de
verificări educaţionale, servicii educaţionale
pentru învăţători, organizare de conferinţe
educaţionale,
organizare
de
seminarii
educaţionale, servicii educaţionale referitoare la
comerţ, servicii educaţionale furnizate de şcoli,
servicii educaţionale de tip coaching, servicii
educaţionale şi de predare, servicii educaţionale
furnizate de licee, servicii educaţionale furnizate
de colegii, servicii educaţionale furnizate
de universităţi, organizarea de conferinţe
educaţionale anuale, acreditare (certificare) de
performanţe educaţionale, cursuri şcolare legate
de sprijinul educaţional, susţinere de prelegeri
pe teme educaţionale, planificare de seminare în
scopuri educaţionale, organizarea de congrese
pe teme educaţionale, organizare de congrese
pe teme educaţionale, servicii educaţionale
pentru personalul de conducere, organizarea de
festivaluri în scopuri educaţionale, producţie de
filme în scopuri educaţionale, organizarea de
convenţii în scopuri educaţionale, planificare de
prelegeri în scopuri educaţionale, organizare şi
coordonare de cursuri educaţionale, organizare
şi coordonare de evenimente educaţionale,
servicii educaţionale privind abilităţile de
comunicare, organizarea de demonstraţii în
scopuri educaţionale, organizarea de conferinţe
în scopuri educaţionale, mentorat educaţional
pentru copii de vârstă școlară, creare
(redactare) de conţinut educaţional pentru
podcasturi, organizarea şi coordonarea de
forumuri educaţionale personale, pregătire de
cursuri şi examene în scop educaţional,
servicii educaţionale pentru furnizarea de cursuri
de instruire, servicii educaţionale furnizate
de instituţii de învăţământ superior, servicii
educaţionale de furnizare a cursurilor de
educaţie, servicii educaţionale furnizate de
instituţii pentru formare continuă, producţie
şi închiriere de materiale educaţionale şi de
pregătire, servicii educaţionale cu privire la
pregătirea în domeniul afacerilor, programe
educaţionale şi de instruire în domeniul
managementului riscului, organizare şi realizare
de tâguri cu scop cultural sau educaţional,
servicii educaţionale şi de instruire cu
privire la managementul afacerilor, producție
de casete video folosite pentru formarea
educaţională în cadrul întreprinderilor, furnizare
de servicii educaţionale pentru copii prin
intermediul grupurilor de joacă, servicii culturale,
educaţionale sau de divertisment oferite de
galerii de artă, servicii de consiliere şi
informare privind cariera (asistenţă educaţională
şi de instruire), producţie de casete video

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
07/05/2019

folosite în cadrul întreprinderilor pentru formarea
educaţională privind, managementul, furnizare
de instalaţii pentru filme, spectacole, piese
de teatru, muzică sau instruire educațională,
dezvoltare de programe internaţionale de schimb
de experienţă pentru studenţi, organizarea
de activităţi educative destinate studenţilor,
organizarea de activităţi recreative destinate
studenţilor, organizarea de cursuri educative
destinate studenţilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03406
07/05/2019
M.G.A. Q-EXPERT SRL, ŞOS.
IANCULUI NR. 9, BL. 109A, SC. 1,
AP. 43, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021712, BUCUREȘTI, ROMANIA
ROMARK INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, SOS. MIHAI
BRAVU NR. 27A, C1, ETAJ 3,
AP. 36, CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

M.G.A. Q EXPERT
(531)

Clasificare Viena: 02.09.04; 26.02.01;
26.02.12; 27.05.01; 27.05.04; 29.01.15
(591) Culori revendicate:albastru (#003D7B,
36ACCEC), orange (#E69451), verde
(#8BC53F), negru (#00000), alb (#ffffff)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, oftografii, articole de
papetărie și
articole de birou, cu excepția mobilei, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale de desen
și materiale
pentru artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,

administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea,
servicii
de
analiză
industrială
și
de
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a
programelor de calculator
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor,
servicii personale și sociale oferite de către terți
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
───────

