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BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
07/11/2019
Cereri Mărci publicate în 14/11/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 07583

(151)
07/11/2019

(732)
FLORENTINA ISTRATE

(540)
AGENTIA DE STUDII
VETERINARE

2 M 2019 07781

07/11/2019

PUIET SRL

PUIET

3 M 2019 07908

07/11/2019

WONDER FOODS SRL

A.S.K Safety Matches

4 M 2019 07931

07/11/2019

RELATIV IMPACT SRL

GRAND VIEW HOTEL &
SUITES

5 M 2019 07932

07/11/2019

ORANGE VALLEY BIO SRL

CĂTINADĂ

6 M 2019 07935

07/11/2019

TUDOR-GABRIEL FORNEA

TUAN

7 M 2019 07936

07/11/2019

TUDOR-GABRIEL FORNEA

TUAN RECORDS

8 M 2019 07937

07/11/2019

TUAN RECORDS S.R.L.

ELIANNE

9 M 2019 07938

07/11/2019

TUAN RECORDS S.R.L.

ANY1

10 M 2019 07939

07/11/2019

GORGOLIS S.A.

Daytona VEHICLES

11 M 2019 07940

07/11/2019

DEOSEBIT SOFT SRL

deosebIT Soft

12 M 2019 07941

07/11/2019

ALINA MARIA SERBAN

VIRGINIA SATIR

13 M 2019 07942

07/11/2019

SC OUDIYA SRL

COOL JAZZ

14 M 2019 07943

07/11/2019

SC OUDIYA SRL

AIMILE

15 M 2019 07944

07/11/2019

KHAIRAT AL MAFIE CO FOR
TRANSPORT AND GENERAL
TRADING

OSCAR

16 M 2019 07945

07/11/2019

KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR OSCAR 7
TRANSPORT AND GENERAL
TRADING LEGAL SOCIETY

17 M 2019 07946

07/11/2019

KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR DMAC
TRANSPORT AND GENERAL
TRADING LEGAL SOCIETY

18 M 2019 07947

07/11/2019

FERTOP AGRO SRL

FA FERTOP AGRO TOP
FERTILIZERS

19 M 2019 07948

07/11/2019

SC IADVISE FOREST SRL

iAdvise REAL ESTATE

20 M 2019 07949

07/11/2019

SC LILA ROSSA ENGROS SRL Lila Rosa MILANO

21 M 2019 07950

07/11/2019

SC VINTRUVIAN ESTATES SRL VINTRUVIAN COLLECTION

22 M 2019 07952

07/11/2019

FUNDATIA MAICA DOMNULUI
DUDU

FUNDATIA ''ASEZAMANTUL
MAICA DOMNULUI DUDU''

23 M 2019 07953

07/11/2019

S.C. DIGITALICUS ON LINE
S.R.L.

www.merg.ro

2
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
24 M 2019 07954

(151)
07/11/2019

(732)
GB INSTAPLAN SRL

(540)
GB INSTAPLAN PROIECTARE
ȘI EXECUȚIE INSTALAȚII
www.instaplan.ro Keep up the
good work!

25 M 2019 07955

07/11/2019

IQ GAMES SRL

SEPSI

26 M 2019 07957

07/11/2019

S.C. FOOD REPUBLIC S.A.

OalaCuBunatati, Cel mai mare
SUSTIN[TOR al meselor in
familie

27 M 2019 07958

07/11/2019

ZAMOLXIS SOLUTIONS SRL

ZAMOLXIS

28 M 2019 07959

07/11/2019

Rallurre by Raluca Dumitru SRL Rallure

29 M 2019 07960

07/11/2019

SC. FACTORY SPECIALITY
COFFEE SRL

ROASTERRA Discover Specialty
Coffee

30 M 2019 07961

07/11/2019

SORIN-CONSTANTIN VÎLCEA

CLICKBRAINIACS

31 M 2019 07962

07/11/2019

SC SELGROS CASH & CARRY ARENA BUCATARILOR
SRL

32 M 2019 07963

07/11/2019

CABINET INDIVIDUAL DE
Un om conştient de Sine este un
PSIHOLOGIE - CLAUDIA POPA om liber.

33 M 2019 07964

07/11/2019

DOCAMED CLINIC SRL

HOPE. MEDICAL CLINIC

34 M 2019 07966

07/11/2019

SHARDA EUROPE B.V.B.A

AVATAR

35 M 2019 07967

07/11/2019

KIDSCENTER COMPANY SRL

Los mosquitos

36 M 2019 07968

07/11/2019

DIANA-ALINA BERCARU

ŞCOALA INIŢIATICĂ DE
ASTROLOGIE SPIRITUALĂ DE
CONSTRUCŢIE ŞI DEVENIRE
A EU-LUI ''CUNOAŞTE-TE ŞI
STĂPÂNEŞTE-TE PE TINE ŞI
VEI STĂPÂNI LUMEA''

37 M 2019 07969

07/11/2019

DIANA-ALINA BERCARU

INSIDELIGHT

38 M 2019 07970

07/11/2019

DIANA-ALINA BERCARU

AGENDA ASTROLOGICA
SI CALENDAR
ASTROLOGIC.BAZELE
ASTROLOGIEI INSIDELIGHT

39 M 2019 07971

07/11/2019

DIANA-ALINA BERCARU

PORTAL DE DECIZII
INSPIRATIONALE
PERSONALIZATE IN ACORD
CU DESTINUL PROPRIU SI CU
HARTA NATALA

40 M 2019 07972

07/11/2019

DIANA-ALINA BERCARU

ASOCIATIA INITIATICA DE
STIINTE EZOTERICE

41 M 2019 07973

07/11/2019

DIANA-ALINA BERCARU

ASTROLOGIE SPIRITUALA

42 M 2019 07974

07/11/2019

SC REWE ROMANIA SRL

COLIBA CIOBĂNAŞULUI
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07/11/2019
Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
43 M 2019 07975

(151)
07/11/2019

(732)
SC REWE ROMANIA SRL

44 M 2019 07976

07/11/2019

BASF Agro B.V., Arnhem (NL), CONQUERANT
Zweigniederlassung Freienbach

45 M 2019 07977

07/11/2019

FUNDATIA VODAFONE
ROMANIA

LETTERS TO SANTA

46 M 2019 07978

07/11/2019

FUNDATIA VODAFONE
ROMANIA

Scrisori pentru Moş Crăciun

47 M 2019 07979

07/11/2019

HOTSPOT WORKHUB SRL

hotspot

48 M 2019 07980

07/11/2019

ADRIA BROKER SRL

ADB

49 M 2019 07983

07/11/2019

CRISTIAN NICOLAE ANTOFIE

ELFI sky bar & urban kitchen

50 M 2019 07985

07/11/2019

CRAMA MENNINI SRL

PAOLO MENNINI NEGRU DE
DRĂGĂŞANI Ho sognato di
essere qui

51 M 2019 07986

07/11/2019

IULIAN DANIEL ZĂPODEANU

Construcții cu ATITUDINE

52 M 2019 07987

07/11/2019

LATINOS SECURITY SRL

LATINOS security

53 M 2019 07988

07/11/2019

SECRETUL MĂCELARULUI
S.R.L.

SECRETUL MACELARULUI
Pasiune pentru carne

4

(540)
COLIBA CIOBĂNAŞULUI
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07/11/2019

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2019 07583
07/11/2019
FLORENTINA ISTRATE, STR.
ARGESELU NR.3, BL.A4,
SC.2, ET.4, AP. 30, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

AGENTIA DE STUDII
VETERINARE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 07781
07/11/2019
PUIET SRL, STR. RACATAU
NR.44, SECTOR 3, , BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PUIET

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07908
07/11/2019
WONDER FOODS SRL, B-DUL
VOLUNTARI NR. 86, CLĂDIRE C6,
P+1E, SHOWROOM+BIROURI,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

A.S.K Safety Matches
(531)

Clasificare Viena: 01.03.12; 01.03.15;
10.01.20; 25.01.05; 26.11.06; 01.15.05
(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
negru, roşu, gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, servicii de importexport, servicii de desfacere, promovarea
bunurilor proprii sau a altora, servicii de
vânzare pentru terţi, servicii de achiziţie de
bunuri şi servicii pentru terţi, servicii de
administrare comercială, distribuire de materiale
publicitare, informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori.
39. Transport,
împachetare,
ambalare,
depozitare, distribuire de mărfuri, în colete pentru
stocare şi livrare a bunurilor.
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
07/11/2019

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07931
07/11/2019
RELATIV IMPACT SRL, STR.
CIRESI NR. 25, PARTER,
JUDEŢUL IAŞI, COMUNA VALEA
LUPULUI, IAȘI, ROMANIA

servicii de planificare și organizare în sectorul
dezvoltărilor imobiliare, servicii de operaţiuni
financiare în
scopul realizării fondurilor din activele imobiliare.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, servicii hoteliere, rezervări
hoteliere,
servicii oferite de restaurante, baruri, cafenele,
cantine, restaurante cu autoservire, restaurante
fast-food, servicii de catering, închiriere săli
de reuniune, rezervări de spaţii de cazare
temporară.
───────

GRAND VIEW
HOTEL & SUITES

(210)
(151)
(732)

(531)

Clasificare Viena: 01.01.05; 26.11.05;
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:vişiniu, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, servicii de planificare şi organizare în
sectorul dezvoltărilor
imobiliare, agenţii imobiliare, agenţii de închiriere
imobiliară, servicii privind estimările imobiliare,
servicii de administrare de imobile si proprietati
şi anume: servicii de închirieri/ subînchirieri/
concesionări de
bunuri imobiliare/birouri, evaluare a bunurilor
imobiliare și evaluarea costurilor de reparații
(evaluări
financiare), servicii de închiriere și leasing
imobiliar, în legătură cu imobile, închiriere
apartamente,
închirierea
birourilor
(bunuri
imobiliare),
managementul apartamentelor si a proprietăţilor
imobiliare,
colectarea chiriilor, activități de brokeraj imobiliar,
management imobiliar, servicii de consultanţă în
afaceri imobiliare, servicii de investiţii imobiliare,
servicii de achiziţii imobiliare, intermediere
pentru
închirierea de proprietăţi imobiliare, consultanţă
în investiţii imobiliare, servicii de finanţare în
legătură
cu proiecte de construcţii şi proiecte imobiliare,
organizarea finanţărilor pentru proiecte de
construcţii,

(540)
(511)

M 2019 07932
07/11/2019
ORANGE VALLEY BIO SRL,
BD. ŞTEFAN CEL MARE BL. M3,
PARTER, JUDEŢUL NEAMŢ,
TARGU-NEAMT, NEAMȚ,
ROMANIA

CĂTINADĂ

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor,
băuturi nealcoolice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
publicitate prin toate
mijloacele cunoscute sau care se vor dezvolta
în viitor, inclusiv prin radio, televiziune şi on-line
într-o reţea
computerizată, servicii de promovare şi de
informare, regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse, în
special a produselor cuprinse în clasa 32,
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai
comod, inclusiv online prin intermediul unui site
web specializat, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare,
promoţii, informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori în legătură cu aceste produse,
naţionale şi/
sau din import, inclusiv servicii de asistenţă şi
consultanţă, servicii de agenţii de import-export,
servicii oferite de un
lanţ de magazine, franciza.
───────
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07/11/2019

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 07935
07/11/2019
TUDOR-GABRIEL FORNEA,
STR. STOIAN MILITARU NR.
101, BL. 3, SC. F, ET. 3, AP. 57,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040714,
BUCUREȘTI, ROMANIA

TUAN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Prestaţii ale cântăreţilor şi dansatorilor,
organizarea, susţinerea şi prezentarea de
spectacole, concerte şi evenimente artistice,
servicii de compoziţie muzicală, compunerea
de melodii, producţia de muzică, servicii de
disc jockey, servicii de discotecă, planificarea
de petreceri, servicii de karaoke, prezentarea
prestaţiilor live, servicii de divertisment, predarea
gimnasticii (instruire).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07936
07/11/2019
TUDOR-GABRIEL FORNEA,
STR. STOIAN MILITARU NR.
101, BL. 3, SC. F, ET. 3, AP. 57,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040714,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(531)
(511)

Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.02
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Suporturi pentru înregistrări muzicale, benzi
muzicale, fişiere cu muzică descărcabile, CDuri cu muzică, suporturi pentru înregistrări de
clipuri muzicale, benzi audio pre-înregistrate cu
muzică, muzică digitală care poate fi descărcată
de pe internet.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte, articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, distribuirea de materiale
publicitare,
publicitate
radio,
publicitate
televizata, publicitate online, promovarea
(publicitatea) concertelor, spectacolelor şi a
evenimentelor artistice şi culturale, servicii
de promovare pentru producători şi artişti,
managementul afacerilor cu privire la artişti,
servicii de rezervare a angajamentelor pentru
artişti, managementul activităţilor de impresariat
artistic, servicii de publicitate privind industria
turismului.
38. Difuzarea de muzică, difuzarea de
programe radio şi tv (programe radio şi de
televiziune), transmiterea de muzică digitală prin
telecomunicaţii, furnizarea accesului la site-uri
web de muzică digitală pe internet.
41. Producţia de spectacole, concerte şi
evenimente artistice, organizarea, sustinerea
şi prezentarea de spectacole, concerte şi
evenimente artistice, organizarea de competiţii,
servicii de impresariat pentru spectacole şi
concerte, activităţi de divertisment, sportive
şi culturale, rezervarea de locuri pentru
spectacole şi concerte, servicii de festivaluri
şi evenimente artistice, închirierea de decoruri
pentru spectacole, concerte şi evenimente
artistice, spectacole şi concerte în direct, servicii
de compozitie muzicală, compunerea de melodii,
producţia de muzică, servicii de disc jockey,
producţia de înregistrări audio şi video, producţii
de film, altele decât filmele publicitare.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
restaurant şi bar, furnizare de alimente şi băuturi
în restaurante şi baruri, restaurante cu servire
rapidă (snack-baruri).
───────

TUAN RECORDS
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07/11/2019

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 07937
07/11/2019
TUAN RECORDS S.R.L., STR.
STOIAN MILITARU NR. 101,
BL. 3, SC. F, ET. 3, AP. 57,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 040714,
BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

(540)
(511)

(740)

ELIANNE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Prestaţii ale cântăreţilor şi dansatorilor,
organizarea, susţinerea şi prezentarea de
spectacole, concerte şi evenimente artistice,
servicii de compoziţie muzicală, compunerea
de melodii, producţia de muzică, servicii de
disc jockey, servicii de discotecă, planificarea
de petreceri, servicii de karaoke, prezentarea
prestaţiilor live, servicii de divertisment, predarea
gimnasticii (instruire).

(210)
(151)
(732)

(210)
(151)
(732)

M 2019 07938
07/11/2019
TUAN RECORDS S.R.L., STR.
STOIAN MILITARU NR. 101,
BL. 3, SC. F, ET. 3, AP. 57,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 040714,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ANY1

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Prestații ale cântăreților și dansatorilor,
organizarea, susținerea și prezentarea de
spectacole, concerte și evenimente artistice,
servicii de compoziție muzicală, compunerea
de melodii, producția de muzică, servicii de
disc jockey, servicii de discotecă, planificarea
de petreceri, servicii de karaoke, prezentarea
prestațiilor live, servicii de divertisment, predarea
gimnasticii (instruire).

(540)

M 2019 07939
07/11/2019
GORGOLIS S.A., KM 6 NATIONAL
ROAD LARISSA-TRIKALA,
TRIKALA, 42100, GRECIA
CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDIVIDUALĂ CRISTINA CONSTANTINESCU,
STR. G. GARIBALDI NR. 4,
SC. E, ET. 1, AP. 60, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Daytona VEHICLES
(531)

Clasificare Viena: 26.01.02; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:roșu, gri, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Vehicule cu două roți, motorete (mopeds),
motociclete, vehicule electrice, triciclete,
triciclete pentru transport.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(540)

M 2019 07940
07/11/2019
DEOSEBIT SOFT SRL, ALEEA
PARCULUI NR. 42, SC. A, ET. 1,
AP. 5, JUDEȚUL BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

deosebIT Soft
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(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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.

(531)

───────

(210)
(151)
(732)

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 07941
07/11/2019
ALINA MARIA SERBAN, CALEA
VICTORIEI 100, AP. 18, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

───────

(540)

───────

(540)

M 2019 07943
07/11/2019
SC OUDIYA SRL, INTRAREA
SCHEIUL DE JOS NR. 2, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

VIRGINIA SATIR

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumuseţare pentru
persoane și animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

(210)
(151)
(732)

Clasificare Viena: 26.01.01; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.

M 2019 07942
07/11/2019
SC OUDIYA SRL, INTRAREA
SCHEIUL DE JOS NR. 2, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

COOL JAZZ

AIMILE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.11
(591) Culori revendicate:turcoaz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 07944
07/11/2019
KHAIRAT AL MAFIE CO FOR
TRANSPORT AND GENERAL
TRADING, SYBORNI BOULEVARD
27, BULGARIA, VARNA,
BULGARIA
CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

OSCAR

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 07945
07/11/2019
KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR
TRANSPORT AND GENERAL
TRADING LEGAL SOCIETY,
BOULEVARD SZBORNI NR.27,
VARNA, BULGARIA
ALECU BOGDAN,
STR.L.PATRASCANU NR.2,
JUD.BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

───────

DMAC

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Tutun și înlocuitori de tutun, ţigări și trabucuri,
ţigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07947
07/11/2019
FERTOP AGRO SRL, STR.
PAJISTI NR.4, JUD.IASI,
HOLBOCA, 707250, IAȘI,
ROMANIA

FA FERTOP AGRO
TOP FERTILIZERS

OSCAR 7

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Tutun și înlocuitori de tutun, ţigări și trabucuri,
ţigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

M 2019 07946
07/11/2019
KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR
TRANSPORT AND GENERAL
TRADING LEGAL SOCIETY,
BOULEVARD SZBORNI NR.27,
VARNA, BULGARIA
BOGDAN ALECU,
STR.L.PATRASCANU NR.2,
BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.01.18; 26.11.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Îngrășăminte chimice, îngrășăminte pentru
iarbă,
îngrășăminte
pentru
pământ,
îngrășăminte pentru agricultură, îngrășăminte
pentru grădină, îngrășăminte pentru plante,
îngrășăminte cu sulfat de potasiu, îngrășăminte
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cu clorură de potasiu, îngrășăminte pe bază
de superfosfați micști, îngrășăminte pe bază
de superfosfat dublu, îngrășăminte pe bază
de superfosfat triplu, îngrășăminte și produse
chimice pentru agricultură, horticultură și
silvicultură.

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07948
07/11/2019
SC IADVISE FOREST SRL, STR.
TRAIAN GROZAVESCU NR.7,
JUD.BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(740)

(540)

Lila Rosa MILANO
(531)

iAdvise REAL ESTATE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
27.05.01; 01.15.09; 29.01.15
(591) Culori revendicate:negru, roz, verde,
albastru, mov, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Marketing imobiliar, servicii de publicitate
în domeniul imobiliar, analiză de marketing în
domeniul imobiliar.
36. Agenţi imobiliari, servicii imobiliare,
consultanţă imobiliară.
37. Construcţii de clădiri.
───────

M 2019 07949
07/11/2019
SC LILA ROSSA ENGROS SRL,
BULEVARDUL VOLUNTARI
NR.81A, CONSTRUCŢIE C1,
JUD.ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.11.02; 29.01.13; 26.01.18
(591) Culori revendicate:negru, roşu, verde
(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
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar (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).
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───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07950
07/11/2019
SC VINTRUVIAN ESTATES
SRL, STR. G-RAL CONSTANTIN
BUDISTEANU NR.16, PARTER,
CAMERA 3, AP.2, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

VINTRUVIAN COLLECTION
(531)

Clasificare Viena: 27.05.25; 27.01.12;
26.03.01; 26.11.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07952
07/11/2019
FUNDATIA MAICA DOMNULUI
DUDU, STR. MADONA NR. 71,
JUD. DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA
WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

FUNDATIA ''ASEZAMANTUL
MAICA DOMNULUI DUDU''

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse 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).
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa)..
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a
persoanelor, servicii personale şi sociale oferite
de către terţi destinate să satisfacă nevoile
indivizilor (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 07953
07/11/2019
S.C. DIGITALICUS ON LINE
S.R.L., STR. BARBU LĂUTARU
NR. 7, BL. 28, SC. B, AP. 18, JUD.
BRASOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA
WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

35. Publicitate,

managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07954
07/11/2019
GB INSTAPLAN SRL, STR.
LIVIU REBREANU NR. 3, JUD.
BISTRIȚA-NĂSĂUD, BISTRIȚA,
420008, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

www.merg.ro
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.05.04;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.12
(591) Culori revendicate:alb, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente științifice, de
cercetare, navigație, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare și învățare, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuției sau utilizării energiei
electrice, aparate și 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 funcționează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măști pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, clești
de nas pentru scufundări sau înot, mănuși
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

GB INSTAPLAN PROIECTARE
ȘI EXECUȚIE INSTALAȚII
www.instaplan.ro Keep
up the good work!
(531)

Clasificare Viena: 26.11.01; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.17; 27.05.22; 29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
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.
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───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 07955
07/11/2019
IQ GAMES SRL , STR.
CONSTRUCTORILOR NR. 2, JUD.
COVASNA , SFÂNTU GHEORGHE,
520077 , COVASNA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

SEPSI

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, ouă, lapte şi alte produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie și cofetărie, îngheţată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muștar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere și
cereale brute și neprocesate, animale vii, fructe
şi legume proaspete, semințe, plante și flori
naturale, hrană pentru animale, malț.
32. Bere, ape minerale şi gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi și sucuri din fructe, siropuri
și alte produse pentru prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
43. Servicii oferite de restaurante, cazare
temporară.
───────

(540)

(511)

M 2019 07957
07/11/2019
S.C. FOOD REPUBLIC S.A., STR.
FANTANICA NR. 36, HALA P,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

OalaCuBunatati, Cel
mai mare SUSTIN[TOR
al meselor in familie

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
regruparea in avantajul tertilor si prezentarea
produselor alimentare (exceptând transportul
lor), pentru a permite clientilor sa le vada si sa
le achizitioneze cat mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de vanzare
prin corespondenta, prin mijloace electronice,
prin intermediul siteurilor web si prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.
43. Servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii oferite de cantină, servicii oferite de
restaurant.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07958
07/11/2019
ZAMOLXIS SOLUTIONS SRL,
BDUL. PETROCHIMIȘTILOR NR.
39, BL. C, SC. A, ET. 2, AP. 17,
JUD. ARGEȘ, PITEȘTI, ARGEȘ,
ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR.PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011941,
ROMANIA

ZAMOLXIS
(531)

Clasificare Viena: 26.05.01; 27.05.01;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, nautică de navigaţie, topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, şi reproducerea sau
procesarea sunetului, sau imaginii sau datelor,
suporturi magnetice de stocare a datelor,
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, discuri de vinil, compact-discuri, DVDuri şi alte suporturi de înregistrare digitale,
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise, case de marcat, maşini dispozitive
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare, computere și dispozitive
periferice pentru computere, software pentru
computere, costume pentru scufundări, măşti
pentru scufundări, dopuri de urechi pentru
scufundări, cleşti de nas pentru scufundări
sau înot, mănuşi pentru scufundări, aparate
de respirat pentru înot subacvatic, dispozitive
pentru stingerea incendiilor (solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificarii de la Nisa).

35. Publicitate,

managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07959
07/11/2019
Rallurre by Raluca Dumitru SRL,
STR. DOAMNA GHICA NR. 26, BL.
7, SC. A, ET. 2, AP. 9, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Rallure
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
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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 07960
07/11/2019
SC. FACTORY SPECIALITY
COFFEE SRL, STR. ION IONESCU
DE LA BRAD, A1, AP. 8, JUDETUL
TIMIŞ, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
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)
(511)

ROASTERRA Discover
Specialty Coffee
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.16
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, făină şi preparate făcute din cereale,
pâine, îngheţată.
32. Bere, ape minerale, băuturi nealcoolice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07961
07/11/2019
SORIN-CONSTANTIN VÎLCEA,
STR. TUNARI NR. 13, BL. 13, SC.
A, ET. 3, AP. 16, JUDETUL OLT,
SLATINA, OLT, ROMANIA

CLICKBRAINIACS

M 2019 07962
07/11/2019
SC SELGROS CASH & CARRY
SRL, CALEA BUCUREŞTI NR. 231,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, 500299,
BRAȘOV, ROMANIA

ARENA BUCATARILOR

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişi, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţămant (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curăţare, lână metalică,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite in construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii oferite de restaurante şi cazare
temporară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2019 07963
07/11/2019
CABINET INDIVIDUAL DE
PSIHOLOGIE - CLAUDIA POPA,
STR. POPA NAN NR. 150 A, ETAJ
2, AP. 3, SECTOR 3, BUCURESTI,
030584, BUCUREȘTI, ROMANIA

Un om conştient de
Sine este un om liber.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de psihologie.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07964
07/11/2019
DOCAMED CLINIC SRL,
STR. LEBEDEI 11, COMUNA
CORBEANCA, SAT OSTRATU,
ILFOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

M 2019 07967
07/11/2019
KIDSCENTER COMPANY SRL,
ŞOS. BANATULUI NR. 14, BL.
15, ET. 3, AP. 177, JUDEŢ ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA
S.C. DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., BD.
LIBERTATII NR. 22, BL. 102,
SC. 3, ET. 6, AP. 55, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Los mosquitos

HOPE. MEDICAL CLINIC
Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
26.11.25
(591) Culori revendicate:auriu, bleumarin,
verde, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

AVATAR

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Dezinfectanţi, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, insecticide.

(540)

(531)

M 2019 07966
07/11/2019
SHARDA EUROPE B.V.B.A, STR.
JOSEF MORTENSSTRAAT NR.
142, 1702 DILBEEK, BELGIA

(531)

Clasificare Viena: 03.13.06; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Plasturi transdermali, plasturi pentru bătături,
plasturi, plasturi analgezici antiinflamatori,
plasturi anti-ţânţari pentru bebeluşi, plasturi
adezivi, plasturi anti-sforăit, plasturi, materiale
pentru pansamente, plasturi care încorporează
un magnet, plasturi cu suplimente de vitamine,
pansamente, bandaje şi plasturi medicali,
plasturi transdermali pentru tratament medical,
plasturi termici de uz medical, plasturi
pentru administrarea cutanată a preparatelor
farmaceutice, plasturi cu nicotină destinaţi
utilizării ca ajutători pentru renunţarea la fumat,

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
07/11/2019

plasturi chirurgicali, bandaje adezive, bandaje
igienice, bandaje chirurgicale, bandaje pentru
pansat, bandaje elastice (pansamente), bandaje
pentru prevenirea băşicilor, bandaje adezive
pentru rănile pielii, bandaje pentru răni la
nivelul pielii, brăţări impregnate cu produse
pentru respingerea insectelor, brăţări vândute
preumplute cu preparate insectifuge.

(210)
(151)
(732)

───────

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07968
07/11/2019
DIANA-ALINA BERCARU,
INTR. ZAPADA MIEILOR NR. 17,
MANSARDA, AP. 7, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

ŞCOALA INIŢIATICĂ DE
ASTROLOGIE SPIRITUALĂ DE
CONSTRUCŢIE ŞI DEVENIRE
A EU-LUI ''CUNOAŞTE-TE ŞI
STĂPÂNEŞTE-TE PE TINE
ŞI VEI STĂPÂNI LUMEA''

(511)

───────

INSIDELIGHT

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice, de cercetare şi proiectare
în legătură cu acestea, servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
45. Servicii de astrologice şi spirituale,
consultanţă astrologică, servicii astrologice şi
spirituale, predicţii astrologice.
───────

(210)
(151)
(732)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice, de cercetare şi proiectare
în legătură cu acestea, servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
45. Servicii de astrologice şi spirituale,
consultanţă astrologică, servicii astrologice şi
spirituale, predicţii astrologice.

M 2019 07969
07/11/2019
DIANA-ALINA BERCARU,
INTR. ZAPADA MIEILOR NR. 17,
MANSARDA, AP. 7, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

M 2019 07970
07/11/2019
DIANA-ALINA BERCARU,
INTR. ZAPADA MIEILOR NR. 17,
MANSARDA, AP. 7, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

AGENDA ASTROLOGICA
SI CALENDAR
ASTROLOGIC.BAZELE
ASTROLOGIEI INSIDELIGHT

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice, de cercetare şi proiectare
în legătură cu acestea, servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
45. Servicii de astrologice şi spirituale,
consultanţă astrologică, servicii astrologice şi
spirituale, predicţii astrologice.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07971
07/11/2019
DIANA-ALINA BERCARU,
INTR. ZAPADA MIEILOR NR. 17,
MANSARDA, AP. 7, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

PORTAL DE DECIZII
INSPIRATIONALE
PERSONALIZATE IN ACORD
CU DESTINUL PROPRIU
SI CU HARTA NATALA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice, de cercetare şi proiectare
în legătură cu acestea, servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
45. Servicii de astrologice şi spirituale,
consultanţă astrologică, servicii astrologice şi
spirituale, predicţii astrologice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07972
07/11/2019
DIANA-ALINA BERCARU, INTR.
ZAPADA MIEILOR NR. 17, ET.
MANSARDA, AP. 17, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

ASOCIATIA INITIATICA
DE STIINTE EZOTERICE

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice, de cercetare şi proiectare
în legătură cu acestea, servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.

45. Servicii astrologice şi spirituale, consultanţă
astrologică, servicii astrologice şi spirituale,
predicţii astrologice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07973
07/11/2019
DIANA-ALINA BERCARU, INTR.
ZAPADA MIEILOR NR. 17, ET.
MANSARDA, AP. 17, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

ASTROLOGIE SPIRITUALA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice, de cercetare şi proiectare
în legătură cu acestea, servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
45. Servicii astrologice şi spirituale, consultanţă
astrologică, servicii astrologice şi spirituale,
predicţii astrologice.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07974
07/11/2019
SC REWE ROMANIA SRL , STR.
BUSTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ROMANIA
ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07975
07/11/2019
SC REWE ROMANIA SRL , STR.
BUSTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ROMANIA
ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

COLIBA CIOBĂNAŞULUI

(511)

COLIBA CIOBĂNAŞULUI
(531)

Clasificare Viena: 07.01.19; 06.19.10;
05.01.01; 25.01.05; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale brute şi neprocesate, animale vii, fructe
şi legume proaspete, seminţe, plante şi flori
naturale, alimente pentru animale, malţ.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la produse alimentare şi băuturi.
───────

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale brute şi neprocesate, animale vii, fructe
şi legume proaspete, seminţe, plante şi flori
naturale, alimente pentru animale, malţ.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la produse alimentare şi băuturi.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 07976
07/11/2019
BASF Agro B.V., Arnhem
(NL), Zweigniederlassung
Freienbach, HUOBSTRASSE 3,
8808 PFÄFFIKON, ELVEȚIA
ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07978
07/11/2019
FUNDATIA VODAFONE
ROMANIA, STR. BARBU
VĂCĂRESCU NR. 201, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

CONQUERANT

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Erbicide.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 07977
07/11/2019
FUNDATIA VODAFONE
ROMANIA, STR. BARBU
VĂCĂRESCU NR. 201, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

LETTERS TO SANTA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Telecomunicaţii.
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.
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.
───────

Scrisori pentru Moş Crăciun
(531)

Clasificare Viena: 01.15.17; 19.03.04;
20.05.13; 20.05.21; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.24
(591) Culori revendicate:roşu, cărămiziu, alb,
verde, bej
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
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.
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.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07979
07/11/2019
HOTSPOT WORKHUB SRL,
CALEA GRIVITEI NR. 82-98,
CORP PODIUM, ET. 1, CAM.
E1.01, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07983
07/11/2019
CRISTIAN NICOLAE ANTOFIE,
STR. FELEACU NR. 3-5, BL. 11E,
SC. 2, ET. 3, AP. 29, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR
1,, BUCUREŞTI, 010497

hotspot
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.01;
27.05.19
(591) Culori revendicate:negru (Pantone
process black C), galben (Pantone 123
CP)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări,
afaceri
financiare:
afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
───────

ELFI sky bar & urban kitchen
(531)

Clasificare Viena: 09.07.25; 26.04.02;
27.05.02; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de restaurante şi bistro, servicii oferite de baruri
și cafenele, servicii de catering.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 07980
07/11/2019
ADRIA BROKER SRL, STR.
ROMANA, BL. 29B, SC. B, ET. 2,
AP.7, ZIMNICEA, TELEORMAN,
ROMANIA
SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR
1,, BUCUREŞTI, 010497

ADB

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Tutun și înlocuitori de tutun, ţigări și trabucuri,
ţigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07985
07/11/2019
CRAMA MENNINI SRL, COMUNA
GURA VADULUI, PUNCT DE
LUCRU SAT COLIBASI, COM.
STREJESTI, STR. ALEEA
ZORELELOR NR. 1, JUDETUL
OLT, , SAT GURA VADULUI, OLT,
ROMANIA
SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR
1,, BUCUREŞTI, 010497

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07986
07/11/2019
IULIAN DANIEL ZĂPODEANU,
STR. FRUMOASĂ NR. 13, ETAJ
2, AP. 6, COM. CIUREA, JUD.
IAŞI, SAT LUNCA CETĂȚUII, IAȘI,
ROMANIA

Construcții cu ATITUDINE
(531)

PAOLO MENNINI NEGRU
DE DRĂGĂŞANI Ho
sognato di essere qui
(531)

Clasificare Viena: 06.19.07; 06.19.09;
07.01.09; 25.01.19; 26.01.16; 26.01.18;
27.05.02; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17;
29.01.13
(591) Culori revendicate:roz, maro, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri.
───────

Clasificare Viena: 26.04.16; 26.04.18;
07.01.24; 27.05.02; 27.05.17; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Întocmirea de rapoarte privind studiile de
proiecte tehnice pentru proiecte de construcții
(lucrări de birou).
37. Construcții de clădiri, construcții rutiere,
construcții navale, construcții subacvatice,
construcții
subterane,
construcții
civile,
impermeabilizarea construcțiilor, construcții de
terase, reparații de construcții, reparații în
construcții, servicii de construcții, construcții
de străzi, construcții de oleoducte, edificare
construcții prefabricate, demolări de construcții,
construcții civile privind irigațiile, consultanță
în domeniul construcțiilor civile (construcții),
demolare de construcții civile, servicii
de construcții civile, pregătirea terenului
pentru construcții, nivelarea terenurilor pentru
construcții, servicii de construcții hidraulice,
amenajare
teritorială
pentru
construcții,
amenajare de terenuri (construcții), curățarea
terenurilor pentru construcții, lucrări de
etanșeizare (construcții), construcții de decoruri
scenografice, construcții pentru infrastructura
aeronautică, construcții de infrastructură civilă,
construcții pentru infrastructură feroviară,
construcții de mașini grele, construcții
pe uscat (onshore), construcții de clădiri
instituționale, construcții de infrastructură
energetică, construcții de clădiri comerciale,
supervizarea construcțiilor pe șantier, construcții,
instalații și reparații subacvatice, construcții și
demolări de clădiri, servicii de management
în construcții, construcții de diguri spargeval, servicii de construcții de clădiri, lucrări
de reparații în construcții, construcții de
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infrastructură pentru comunicații, instalare de
schele pentru construcții, executare de cofraje
pentru construcții, închiriere de echipamente de
construcții, repararea construcțiilor deteriorate
de păsări, servicii de supraveghere a
construcțiilor de clădiri pentru proiecte de
construcții, lucrări de izolare a clădirilor
(construcții), lucrări de construcții de inginerie
civilă, supervizare (conducere) de lucrări
de construcții, servicii de construcții de
structuri temporare, executare de cofraje pentru
construcții civile, construcții de case pe bază
de comandă, construcții de locuințe pe bază
de comandă, servicii de construcții referitoare
la clădiri pentru locuințe, supravegherea
construcțiilor incluse în proiecte de inginerie
civilă, servicii de informații și consultanță cu
privire la construcții, construcții de inginerie civilă
referitoare la terenurile din zona rurală, servicii
de supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare, construcții de inginerie civilă
referitoare la prevenirea inundării clădirilor prin
revărsarea apei, construcții civile.
42. Proiectare de construcții, elaborare de
planuri pentru construcții, realizarea de planuri
pentru construcții, estimarea devizelor în
construcții, dezvoltare de proiecte de construcții,
efectuarea de planuri pentru construcții,
proiectare de sisteme de construcții, planificare
pentru construcții de proprietăți, servicii de
cercetare în domeniul construcțiilor, servicii
de proiectare privind construcțiile civile,
elaborare de planuri în domeniul construcțiilor,
consultanță în domeniul desenului tehnic
în construcții, cercetare tehnologică pentru
industria construcțiilor de clădiri, studii de
proiecte tehnice în domeniul construcțiilor,
servicii de inginerie în domeniul tehnologiei
pentru construcții, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri sau al urbanismului,
consultanță în domeniul arhitecturii și realizării
planurilor pentru construcții, proiectare de
planuri de construcții pentru spații de recreere
(agrement), realizare de studii de proiecte
tehnice pentru proiecte de construcții, dezvoltare
de programe de calculator înregistrate pe
suporturi de date (software) concepute pentru
construcții și producția automatizată (cad/cam).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07987
07/11/2019
LATINOS SECURITY SRL, ALEEA
MUZICII NR. 12, BL. C15, ETAJ P,
AP. 2, JUD. TIMIŞ, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

LATINOS security
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 26.04.15; 26.04.18;
03.09.02
(591) Culori revendicate:alb, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii
de securitate fizică, servicii de securitate
pentru clădiri, servicii de securitate pentru
protecția persoanelor, servicii prestate de gardă
de securitate, servicii de securitate pentru
evenimente publice, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății, servicii de securitate
pentru protecția fizică a persoanelor, servicii
de securitate pentru protejarea proprietății și
a persoanelor, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale, servicii
prestate de un agent de securitate pentru
clădiri, servicii de securitate pentru protecția
fizică a bunurilor materiale și a persoanelor,
servicii prestate de un agent de securitate pentru
protecția proprietății și persoanelor.
───────
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SECRETUL MACELARULUI
Pasiune pentru carne
(531)

Clasificare Viena: 27.05.11; 27.05.17;
11.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, carne tocată, carne afumată, carne
uscată, carne sărată, carne congelată, carne
procesată, carne proaspătă, carne ambalată,
carne preparată, carne feliată, carne prăjită,
carne friptă, carne afumată, carne conservată,
carne liofilizată, carne criodesicată, carne și
produse din carne, carne de vită, pârjoale din
carne, carne uscată sfărâmată, aspic de carne,
carne de pasăre.
───────

ERATA
Referitor la depozitul M 2019 06943, publicat în
08.11.2019 dintr-o eroare tehnică data de depozit a fost
atribuită eronat, data corectă fiind 04.11.2019.

ERATA

Referitor la depozitul M2019/07898, publicat în data de 13.11.2019, dintr-o
eroare materială a fost omis cel de-al doilea solicitant corect fiind:

SC CELEBRITY PROFESSIONAL SRL - Str. Voronet nr. 16 Bis, bl. A15 BIS, sc. 1,
ap. 3, sector 3 BUCUREŞTI RO.Bucuresti ROMANIA
MIHAELA SIMONA SERBAN - Str. Voronet nr. 16BIS, bl. A 15BIS, sc. 1, ap. 3,
sector 3 BUCUREŞTI RO.Bucuresti ROMANIA

Erată

Referitor la depozitul M 2019/07913 din 06.11.2019, publicat la data de 13.11.2019, clasele
corecte de produse sunt:
Clasa 9: Huse pentru telefon, laptop, tabletă; tocuri pentru ochelari.
Clasa 14: Brelocuri; bijuterii din piele (brăţări, cercei, coliere); curele de ceas.
Clasa 16: Penare pentru seturi de stilouri (papetărie); pixuri.
Clasa 18: Curele din piele; genţi; rucsacuri; portofele.
Clasa 25: Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului,
papioane, bretele, şorturi de piele (îmbrăcăminte), manşete (îmbrăcăminte), brâuri,
mănuşi.

Erată
Referitor la depozitul M 2019/07879/06.11.2019, publicat la data de 13.11.2019,
clasele corecte de servicii sunt:
Clasa 35: Servicii de vânzare pentru uşi de interior lemn, uşi metalice precum şi
tâmplărie Pvc.
Clasa 37: Servicii de montaj tâmplărie Pvc, uşi de interior lemn, uşi metalice;
servicii de reparaţii.

