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Cereri Mărci publicate în 15/05/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 01579 08/05/2019 GHEORGHE-DANIEL NICOLAS

DANIEL GIRLEANU
Odobești orașul viilor domnești

2 M 2019 03363 08/05/2019 PARENTING ADS S.R.L. Family Expo&Festival

3 M 2019 03364 08/05/2019 PARENTING ADS S.R.L. Social Moms

4 M 2019 03365 08/05/2019 PARENTING ADS S.R.L. Parenting Academy

5 M 2019 03366 08/05/2019 PARENTING ADS S.R.L. Parenting ADS

6 M 2019 03407 08/05/2019 EPILLESS BEAUTY CENTER
SRL

Epilless

7 M 2019 03408 08/05/2019 COUNTRYSIDE SRL COUNTRYSIDE BAKERY

8 M 2019 03409 08/05/2019 GEONET SRL US Sf.Spiridon

9 M 2019 03410 08/05/2019 GEONET SRL FARMACIST DE FAMILIE

10 M 2019 03411 08/05/2019 SC PROSONIC PRODCOM SRL ARY

11 M 2019 03412 08/05/2019 SC SPECTRE BASE SRL SPECTRE AUTOMOBILE

12 M 2019 03413 08/05/2019 RAVIS INVEST GROUP SRL PURE MESS

13 M 2019 03414 08/05/2019 CONTINENTAL SECURITY SRL CONTINENTAL SECURITY

14 M 2019 03415 08/05/2019 CIPRIAN-IOSIF BENGA VĂCUŢA ZUZA

15 M 2019 03416 08/05/2019 SERVEL SRL SERVEL Diversitatea face
diferenţa

16 M 2019 03417 08/05/2019 WHITHE SHARK SRL WHITHE SHARK-RECHINUL
ALB

17 M 2019 03418 08/05/2019 SC CHERHANA
PESCAREASCA SRL

CHERHANAUA PESCAREASCA

18 M 2019 03419 08/05/2019 BRIVAS FISH SRL BRIVAS FISH

19 M 2019 03420 08/05/2019 BRIVAS FISH SRL POPASUL PESCARILOR

20 M 2019 03421 08/05/2019 INNOVATIVE TEX SOLUTIONS
SRL

LEYLA

21 M 2019 03422 08/05/2019 GABRI FISH SRL Gabri fish

22 M 2019 03423 08/05/2019 SC VLAMAR BLACK SRL EMPEROR'S Finest

23 M 2019 03424 08/05/2019 SC VLAMAR BLACK SRL SIERRA Noble

24 M 2019 03425 08/05/2019 SC NICOLTEX SRL PERDECO

25 M 2019 03426 08/05/2019 SCOALA GIMNAZIALA
VARLAAM MITROPOLITUL

Şcoala Varlaam Mitropolitul
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2019 03427 08/05/2019 ALEXANDRU NICOLAE RUS 072FUNERAR

27 M 2019 03428 08/05/2019 ALEX EUROPASS SRL 07FUNERARE

28 M 2019 03429 08/05/2019 GABRIELA RAMONA RUS 073FUNERAR

29 M 2019 03430 08/05/2019 SC DM DROGERIE MARKT
SRL

DM-UL MEU

30 M 2019 03431 08/05/2019 ASOCIATIA ARES'EL ARESEL

31 M 2019 03432 08/05/2019 Intersnack Group GmbH & Co.
KG

DELIGHT MIX

32 M 2019 03433 08/05/2019 DAROCZI ARTHUR-ZOLTAN
DAROCZI MARIA

Împăturitooo

33 M 2019 03434 08/05/2019 FLORINEL-IONUȚ PUSCAȘU W WHOSEE

34 M 2019 03435 08/05/2019 SC SOFTVENTURE SRL KeyVision PRO

35 M 2019 03436 08/05/2019 CABINET DE AVOCAT VASS
IULIA ERZSEBET

V VASS LAWYERS

36 M 2019 03437 08/05/2019 FUNDATIA PENTRU
EVALUAREA
COMPETENTELOR IN
EDUCATIE (FECED)

Docendo discimus LEUL
ALBASTRU

37 M 2019 03439 08/05/2019 IVONA-IRINA ROŞU REDSPOT

38 M 2019 03441 08/05/2019 SC LAZAR GROUP PROD SRL Zizin in armonie cu tine

39 M 2019 03442 08/05/2019 COMPAGNIE GERVAIS
DANONE

Danonino

40 M 2019 03443 08/05/2019 AQUA BLUE S.R.L. AquaBlue Piscine ,,Construim
impreuna cu tine"

41 M 2019 03444 08/05/2019 A&B INTERNATIONAL
COMMERCE SRL

SIART

42 M 2019 03445 08/05/2019 NOVOGYNPRO SRL NOVOGYN

43 M 2019 03446 08/05/2019 FUNDAȚIA „TRANSYLVANIA
INSTITUTE OF TECHNOLOGY"

TRANSYLVANIA INSTITUTE OF
TECHNOLOGY

44 M 2019 03447 08/05/2019 SC PREFERA FOODS SA zi de zi

45 M 2019 03448 08/05/2019 FLORIAN BOGDAN BARASCU REFLECTION VISION

46 M 2019 03449 08/05/2019 SC PREFERA FOODS SA CAPRICII și DELICII FĂRĂ
COMPROMISURI Finețuri

47 M 2019 03450 08/05/2019 GENOBIOSIS SRL GENOBIOSIS
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
48 M 2019 03451 08/05/2019 ASOCIATIA PENTRU

PROMOVAREA TURISMULUI
DIN ORADEA SI REGIUNE
(APTOR)

49 M 2019 03452 08/05/2019 ASOCIATIA PENTRU
PROMOVAREA TURISMULUI
DIN ORADEA SI REGIUNE
(APTOR)

ART NOUVEAU, LIFE
NOUVEAU

50 M 2019 03453 08/05/2019 ASOCIATIA PENTRU
PROMOVAREA TURISMULUI
DIN ORADEA SI REGIUNE
(APTOR)

ORADEA

51 M 2019 03454 08/05/2019 VASILE CHIS Gustador

52 M 2019 03455 08/05/2019 PRO DATA INTERNATIONAL
SRL

Ritmiquera

53 M 2019 03456 08/05/2019 LUDMIN SRL LUDMIN Construim alături de
tine
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(210) M 2019 01579
(151) 08/05/2019
(732) GHEORGHE-DANIEL NICOLAS,

STR. NICOLAE IONITA NR. 36A,
JUDEȚUL VRANCEA, ODOBESTI,
VRANCEA, ROMANIA
DANIEL GIRLEANU, STR. ST. O.
IOSIF NR. 2, JUDEȚUL VRANCEA,
ODOBESTI, VRANCEA, ROMANIA

(540)

Odobești orașul
viilor domnești

(531) Clasificare Viena: 07.01.09; 05.03.04;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:gri, mov, verde, alb,
negru

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

33. Vinuri.
35. Servicii de publicitate.
39. Servicii de îmbuteliere vinuri.

───────

(210) M 2019 03363
(151) 08/05/2019
(732) PARENTING ADS S.R.L., STR.

GALATA NR. 55, BL. A, AP. 18,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
Family Expo&Festival

(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).

───────

(210) M 2019 03364
(151) 08/05/2019
(732) PARENTING ADS S.R.L., STR.

GALATA NR. 55, BL. A, AP. 18,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
Social Moms

(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).

───────

(210) M 2019 03365
(151) 08/05/2019
(732) PARENTING ADS S.R.L., STR.

GALATA NR. 55, BL. A, AP. 18,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
Parenting Academy

(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) M 2019 03366
(151) 08/05/2019
(732) PARENTING ADS S.R.L., STR.

GALATA NR. 55, BL. A, AP. 18,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
Parenting ADS

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

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).

───────

(210) M 2019 03407
(151) 08/05/2019
(732) EPILLESS BEAUTY CENTER SRL,

ŞOS. PĂCURARI NR. 70, BL. 550,
SC. C, ET. 1, AP. 2, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)

Epilless

(531) Clasificare Viena: 05.05.03; 27.05.01
(591) Culori revendicate:roz (#e60094,

#ff9ec2, #fa73bf, #e6086e), verde
(#2e9159)

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

44. Servicii de îngrijire corporală şi
înfrumuseţare, servicii de cosmetică şi coafor,
servicii oferite de solare şi saloane pentru
bronzat, servicii de epilare cu laser, servicii
de masaj, servicii de dermatologie şi dermato-
cosmetică, servicii de înfrumuseţare facială,
cosmetică facială şi machiaj, servicii de
remodelare corporală şi tratamente pentru slăbit,
tratamente cu nămol şi servicii de spa, servicii
oferite de băi termale, servicii de informare şi
consultanţă în legătură cu toate cele de mai sus.

───────

(210) M 2019 03408
(151) 08/05/2019
(732) COUNTRYSIDE SRL, STR. VECHE

NR. 58, COM. HOLBOCA, JUD.
IAŞI, SAT RUSENII VECHI , IAȘI,
ROMANIA

(540)
COUNTRYSIDE BAKERY

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, înlocuitori de
cafea, băuturi pe bază de cafea, cacao, băuturi
pe bază de ciocolată, ceai şi băuturi pe bază
de ceai, făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de panificaţie, produse de patiserie
şi cofetărie, produse de brutărie, dulciuri
(bomboane), dulciuri cu zahăr (bomboane),
biscuiţi, foietaje şi cornuri, sandwich-uri, blaturi
de tort, torturi, glazură de torturi, turte,
prăjituri, prăjiturele, eclere, tarte, budinci, praline,
bomboane, creme de prăjituri, spume de
ciocolată, spume de desert (produse de
cofetărie), pricomigdale (macaroons), ciocolată
şi deserturi cu ciocolată, îngheţată, miere.
43. Servicii de alimentaţie publică-cofetării,
servicii oferite de patiserii, servicii de laborator
pentru produse finite de cofetărie şi patiserie,
servicii oferite de gelaterii, cafenea, ceainărie,
cafeterie, restaurante, cantine, baruri, snack-
bar-uri, restaurante cu autoservire, fast-food,
servicii de catering de alimente şi băuturi,
prepararea de alimente şi băuturi, servicii
alimentare pe bază de contract privind băuturile
si preparatele culinare.

───────
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(210) M 2019 03409
(151) 08/05/2019
(732) GEONET SRL, CALEA MOLDOVEI

NR. 137, JUD. BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

(740) Alecu Bogdan , STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

US Sf.Spiridon

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.

───────

(210) M 2019 03410
(151) 08/05/2019
(732) GEONET SRL, CALEA MOLDOVEI

NR. 137, JUD. BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

(740) Alecu Bogdan , STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)
FARMACIST DE FAMILIE

(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.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.

───────
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(210) M 2019 03411
(151) 08/05/2019
(732) SC PROSONIC PRODCOM SRL,

STR. DIMITRIE COMSA NR. 28,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)
ARY

(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, conserve din carne
si peste.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2019 03412
(151) 08/05/2019
(732) SC SPECTRE BASE SRL, BLD.

MAREA UNIRE NR. 19, BL.
P6, CAMERA 1, ET. 7, AP. 3,
JUD. GALAŢI, GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

SPECTRE AUTOMOBILE

(531) Clasificare Viena: 18.01.09; 18.01.23;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:gri, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Regruparea la un loc în beneficiul terţilor
a automobilelor (exceptând transportul), pentru

a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, servicii de comerţ
cu autoturisme.

───────

(210) M 2019 03413
(151) 08/05/2019
(732) RAVIS INVEST GROUP SRL, TR.

ECLIPSEI, NR. 58, ET. 1, APT. 5,
JUD. ILFOV, POPESTI-LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

PURE MESS

(531) Clasificare Viena: 03.03.01; 03.03.17;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

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

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, servicii de
arhitectură, consultanţă în arhitectură, conversia
datelor sau documentelor din format
fizic în format electronic, proiectarea de
decoraţiuni interioare, amenajare/design interior,
digitalizarea documentelor (scanare), stocarea
electronică a datelor, design de arte grafice,
topografie, efectuarea de studii cu privire la
proiectele tehnice, scriere tehnică, planificare
urbană.

───────
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(210) M 2019 03414
(151) 08/05/2019
(732) CONTINENTAL SECURITY SRL,

STR. TREI BRAZI NR. 31-33,
CAM. 2, PARTER, AP. 3, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CONTINENTAL SECURITY

(531) Clasificare Viena: 25.07.20; 27.05.02;
27.05.17

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

37. Servicii de instalare si constructii auxiliare
pentru sisteme de pază, montare sisteme de
alarma auto şi pentru imobile, montare sisteme
electrice antiincendiu, montare de sisteme
electronice de control acces si supraveghere
video.
38. Servicii de dispecererat pentru
monitorizarea serviciilor de pază.
39. Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
41. Organizarea de cursuri teoretice si practice
de calificare si perfecţionare pentru agenţii de
pază.
45. Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor si indivizilor, consultanţă în domeniul
pazei.

───────

(210) M 2019 03415
(151) 08/05/2019
(732) CIPRIAN-IOSIF BENGA, STR.

ALUNIŞ NR. 13, COMUNA
BRAN, JUDEŢUL BRAŞOV, SAT
SOHODOL, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

VĂCUŢA ZUZA
(591) Culori revendicate:negru (Pantone 426

C), roşu (Pantone 485C), portocaliu
(Pantone 471 C), roz (Pantone 7514
C), bleu deschis (Pantone 649 C)

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

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2019 03416
(151) 08/05/2019
(732) SERVEL SRL, STR. HELIADE

INTRE VII NR. 8, CLADIRE C2,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 23383,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SERVEL Diversitatea
face diferenţa

(531) Clasificare Viena: 26.04.16; 27.05.02;
27.05.10; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, administrarea afacerilor, servicii
de comerț cu ridicata cu privire la software
de calculator, servicii de comerț cu ridicata cu
privire la hardware de calculator, servicii de birou
(lucrări de birou), administrație comercială.
39. Servicii de distribuție (transport).

───────

(210) M 2019 03417
(151) 08/05/2019
(732) WHITHE SHARK SRL, STR.

MATEI BASARAB BL. T1, SC. B,
ET. P, AP. 21, JUD. CONSTANŢA,
MANGALIA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
NITU ION, STR. DEZROBIRII
NR. 110, BL.I.S.8, SC. A, AP.
1, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, 900280,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
WHITHE SHARK-
RECHINUL ALB

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2019 03418
(151) 08/05/2019
(732) SC CHERHANA PESCAREASCA

SRL, STR. VETERANILOR NR.
8, JUDEŢUL CONSTANŢA,
MANGALIA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
NITU ION, STR. DEZROBIRII
NR. 110, BL.I.S.8, SC. A, AP.
1, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, 900280,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

CHERHANAUA
PESCAREASCA

(531) Clasificare Viena: 18.03.23; 21.03.15;
27.05.01

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

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

───────

(210) M 2019 03419
(151) 08/05/2019
(732) BRIVAS FISH SRL, OLIMP,

LOT OLIMPUS 1A, JUDEŢUL
CONSTANŢA, MANGALIA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
NITU ION, STR. DEZROBIRII
NR. 110, BL.I.S.8, SC. A, AP.
1, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, 900280,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

BRIVAS FISH

(531) Clasificare Viena: 21.03.15; 27.05.01;
29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale
cu echipamente pentru pescuit, administraţie
comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2019 03420
(151) 08/05/2019
(732) BRIVAS FISH SRL, OLIMP,

LOT OLIMPUS 1A, JUDEŢUL
CONSTANŢA, MANGALIA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
NITU ION, STR. DEZROBIRII
NR. 110, BL.I.S.8, SC. A, AP.
1, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, 900280,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

POPASUL PESCARILOR

(531) Clasificare Viena: 26.01.10; 26.01.16;
26.01.18; 27.05.01; 06.03.01; 29.01.12

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

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 03421
(151) 08/05/2019
(732) INNOVATIVE TEX SOLUTIONS

SRL, STR. PECHEA NR. 32-36,
CAM. 1, ET. 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

LEYLA

(531) Clasificare Viena: 26.01.15; 27.05.01;
27.05.04; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru închis
(HEX=#0c3052)

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2019 03422
(151) 08/05/2019
(732) GABRI FISH SRL, STR. B.P.

HASDEU NR. 126, BL. H10, SC. B,
AP. 16, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
NITU ION, STR. DEZROBIRII
NR. 110, BL.I.S.8, SC. A, AP.
1, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, 900280,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Gabri fish

(531) Clasificare Viena: 21.03.15; 03.09.10;
27.05.01; 27.05.08

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale
cu echipamente pentru pescuit, administraţie
comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 03423
(151) 08/05/2019
(732) SC VLAMAR BLACK SRL, BDUL.

MAMAIA NR. 93, BL. LS 10, SC. A,
AP. 11, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, ROMANIA

(540)

EMPEROR'S Finest

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.13.25;
24.09.05; 24.09.11; 27.05.01

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
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 patiserie,
produse de cofetărie, ciocolată, îngheţată,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, muştar, oţet, sosuri
şi alte condimente, mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).

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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2019 03424
(151) 08/05/2019
(732) SC VLAMAR BLACK SRL, BDUL.

MAMAIA NR. 93, BL. LS 10, SC. A,
AP. 11, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, ROMANIA

(540)

SIERRA Noble

(531) Clasificare Viena: 06.01.04; 27.05.02;
27.05.24

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
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 patiserie,
produse de cofetărie, ciocolată, îngheţată,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, muştar, oţet, sosuri
şi alte condimente, gheaţă (apă îngheţată).
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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 03425
(151) 08/05/2019
(732) SC NICOLTEX SRL, CRANG II, BL.

B3, AP. 9, JUD. BUZĂU, BUZĂU,
RO, .

(540)
PERDECO

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

20. Jaluzele de interior, accesorii pentru
perdele, respectiv galerii pentru perdele,
cordoane pentru draperii curtain tie-backs,
cârlige pentru perdele, bare pentru perdele,
glisiere pentru perdele, inele pentru perdele,
şine pentru perdele, vergele de perdele, cleme
pentru perdele, role pentru perdele, perdele
decorative din mărgele, şine metalice pentru
perdele, şine nemetalice pentru perdele, vergele
nemetalice de perdele, vergele metalice de
perdele, cordoane pentru perdele draperii,
dispozitive pentru prinderea perdelelor, călăreţi
pentru şine de perdele, şine de susţinere pentru
perdele, cârlige confecţionate din lemn (perdele),
cârlige confecţionate din alamă (perdele), şine
pentru perdele de duş, bare de susţinere pentru
perdele, cârlige din plastic pentru perdele,
dispozitive de agăţare a perdelelor, dispozitive
pentru tragerea perdelelor, altele decât cele
acţionate electric, draperii cu falduri, bare de
draperii, şnururi pentru draperii, articole pentru
strângerea draperiilor, din metal, pentru reţinerea
draperiilor, articole pentru strângerea draperiilor,
din plastic, pentru reţinerea draperiilor, bare
pentru draperii de duş, inele pentru draperii
de duş, articole de feronerie pentru draperii,
respectiv cărlige, inele pentru prindere, suporturi
pentru susţinerea barelor de draperii, suporturi
pentru fixarea barelor de draperii, inele de
draperii, nu din metal, suporturi (nemetalice)
pentru atârnarea draperiilor pentru ferestre,
mobile, oglinzi, rame pentru tablouri, containere,
nu din metal, pentru depozitare sau transport,
scoici, spumă de mare, chihlimbar galben.
24. Perdele dantelate, perdele plisate, perdele
din plasă, căptuşeli pentru perdele, draperii
(perdele groase), perdele din vinil, ţesături pentru
perdele, materiale textile pentru perdele, perdele
şi draperii confecţionate, perdele din materiale
textile, perdele din materiale plastice, perdele din
material plastic, perdele şi perdele de dantelă
din materiale textile sau plastic, drapaj sub
formă de perdele, perdele scurte din material
textil, perdele mici confecţionate din materiale
textile, perdele de duş din material plastic,
materiale pentru perdele ca articole textile,
perdele din plastic pentru cabine de duş, perdele
şi draperii confecţionate din materiale textile,
perdele şi draperii de interior şi exterior, perdele
din materiale textile sau din materiale plastice,
muselină (ţesătură din bumbac sau mătase
pentru perdele), perdele de duş din materiale
textile sau din materiale plastice, draperii,
draperii textile, baldachine (draperii textile),
lambrechine textile pentru draperii, draperii din
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plastic gata confecţionate, şnururi din materiale
textile pentru draperii, draperii din materiale
textile gata confecţionate, materiale textile
folosite la fabricarea draperiilor, articole textile la
bucată pentru confecţionarea draperiilor, drapaj
sub formă de draperii confecţionate din materiale
textile, textile şi înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
35. Servicii de comenzi online, servicii de
comenzi online computerizate, închiriere de
spaţiu publicitar online, difuzare de materiale
publicitare online, publicare de materiale
publicitare online, servicii de publicitate
şi marketing online, promovare, publicitate
şi marketing pentru pagini web online,
difuzare de anunţuri publicitare prin reţele
de comunicaţii online, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.
40. Croit de perdele (servicii de croitorie),
fabricare de perdele, servicii de fabricare de
perdele la comandă, coasere de draperii, servicii
de fabricare de draperii la comandă.

───────

(210) M 2019 03426
(151) 08/05/2019
(732) SCOALA GIMNAZIALA VARLAAM

MITROPOLITUL, STR. LASCAR
CATARGI NR. 33, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)

Şcoala Varlaam Mitropolitul

(531) Clasificare Viena: 03.13.01; 03.13.24;
20.07.02; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru închis, gri,
gri închis

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

41. Servicii educaţionale, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, organizarea
şi susţinerea de cursuri pentru pregătire

profesională, furnizare de cursuri educationale,
informaţii referitoare la educaţie, organizarea şi
coordonarea de cursuri, seminarii şi ateliere de
lucru, servicii
școlare (educaţie, instruire), cursuri școlare
legate de sprijinul educaţional, servicii furnizate
de grădiniţe, şcoala primară, şcoala gimnazială
şi liceu (educaţie sau divertisment), creşe
(educaţie), educaţie preşcolară şi şcolară,
prestarea de servicii de divertisment şi educaţie
pentru copii în centre after-school, oferirea de
facilităţi de joacă pentru copii, organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
organizarea şi susţinerea seminariilor, servicii de
tabere sportive,
tabere de vară (divertisment şi educaţie),
prezentări cinematografice, servicii de club
(amuzament sau
educaţie), educaţie fizică, organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de
serbări în scopuri educative sau de divertisment,
organizarea de evenimente în scopuri sportive,
organizarea
de evenimente în scopuri de divertisment,
organizarea de evenimente în scopuri culturale,
organizarea de
evenimente în scopuri educaţionale, organizarea
competiţiilor sportive, organizare de spectacole,
publicare
de manuale școlare, mentorat educațional
pentru copii, organizare de examinări și teste în
domeniul
educaţiei, teste educative (servicii de educaţie),
publicare de materiale educative, publicare de
cărți educative,
publicare de texte educative, elaborare
(redactare) de manuale educative, servicii
educative și de instruire,
pregătirea programelor de știri pentru difuzare,
furnizare de informații și știri online în domeniul
formării
profesionale, servicii de bibliotecă online, și
anume furnizare de servicii de bibliotecă
electronică referitoare
la ziare, reviste, fotografii și imagini printr-o rețea
online de calculatoare, furnizare online de reviste
cu
articole pe teme generale care nu pot fi
descărcate, publicare de reviste electronice,
publicare multimedia a
revistelor, publicare de cărți și reviste, publicare
de reviste pe internet, servicii de publicare de
reviste,
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servicii de consultanță privind publicarea
revistelor, servicii de consiliere în materie de
educație, servicii
educaționale de furnizare a cursurilor de
educație, servicii de consultanță cu privire la
educație și
instruire, producţie audio video, producţia de
programe de radio şi televiziune, furnizarea de
publicaţii
electronice, nedescărcabile, scrierea şi
publicarea de texte, cu excepţia textelor
publicitare, toate aceste
servicii desfăşurate în cadrul şi în legătură cu
educaţia.

───────

(210) M 2019 03427
(151) 08/05/2019
(732) ALEXANDRU NICOLAE RUS,

STR. CHILIA VECHE NR. 3, BL.
TD16, SC. 1, AP. 1, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
072FUNERAR

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

45. Servicii funerare, organizarea ceremoniilor
funerare, servicii de înmormântare, servicii de
îmbălsămare, servicii de crematoriu.

───────

(210) M 2019 03428
(151) 08/05/2019
(732) ALEX EUROPASS SRL, STR.

CHILIA VECHE NR. 3, BL.
TD16, SC. 1, AP. 1, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
07FUNERARE

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

39. Organizarea de servicii de transport de
pasageri, pentru alte persoane, prin intermediul
unei aplicații online.

45. Servicii funerare, organizarea ceremoniilor
funerare, servicii de înmormântare, servicii de
îmbălsămare, serviciu de crematoriu.

───────

(210) M 2019 03429
(151) 08/05/2019
(732) GABRIELA RAMONA RUS,

STR. CHILIA VECHE NR. 3, BL.
TD16, SC. 1, AP. 1, SECTOR
6, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
073FUNERAR

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

45. Servicii funerare, organizarea ceremoniilor
funerare, servicii de înmormântare, servicii de
îmbălsămare, serviciu de crematoriu.

───────

(210) M 2019 03430
(151) 08/05/2019
(732) SC DM DROGERIE MARKT SRL,

BD. MIHAI VITEAZU NR. 30B,
JUD. TIMIS, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR. 33,
AP. 7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
DM-UL MEU

(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,
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suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor (solicităm
protecţie pentru întreaga 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 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).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
38. Telecomunicaţii (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, 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 produse/servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 03431
(151) 08/05/2019
(732) ASOCIATIA ARES'EL, STR. G-RAL

EREMIA GRIGORESCU NR. 9,
BL. 80, SC. C, ET. 3, AP. 53, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
ARESEL

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

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

───────

(210) M 2019 03432
(151) 08/05/2019
(732) Intersnack Group GmbH & Co.

KG, PETER-MÜLLER-STRASSE 3
, DÜSELDORF, 40468 , GERMANIA

(740) CABINET MARILENA
COMANESCU, PIAŢA DOROBANŢI
NR. 4, SC. B, ET. 2, AP. 8, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 010588, ROMANIA

(540)
DELIGHT MIX

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

29. Produse din legume şi cartofi extrudate
şi granulate şi altfel fabricate sau prelucrate,
nuci, nuci caju (acaju), fistic, migdale, alune,
arahide, nuci de cocos (deshidratate, uscate)
prăjite, uscate, sărate, condimentate, glasate/
acoperite cu glazură şi prelucrate, fructe şi
legume conservate, uscate şi preparate, extracte
de ierburi/buruieni pentru alimente, produse din
ghimbir ca fructe uscate, unt de arahide.
30. Tapioca, manioc, orez, porumb, grâu sau
alte produse cerealiere extrudate şi granulate
şi altfel fabricate sau prelucrate, produse din
ghimbir, ca produse de cofetărie şi jeleuri de
fructe, biscuiţi aromati şi covrigi, batoane musli,
constând în principal din nuci, fructe uscate,
seminţe de cereale prelucrate, ciocolată şi
produse din ciocolată, sosuri.
31. Fructe cu coaja lemnoasă, nuci, caju, fistic,
migdale, alune, arahide şi semințe, toate acestea
neprelucrate, alge (proaspete) pentru consum
uman.
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───────

(210) M 2019 03433
(151) 08/05/2019
(732) DAROCZI ARTHUR-ZOLTAN,

COM. PETRU RAREȘ NR. 387,
JUD. BISTRIŢA NĂSĂUD, SAT
RETEAG, 427220, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA
DAROCZI MARIA, COMUNA
PETRU RAREŞ NR. 387, JUD.
BISTRIŢA NĂSĂUD, SAT RETEAG,
427220, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP.
12, JUD. MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
0540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

Împăturitooo

(531) Clasificare Viena: 27.01.16; 27.05.10
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).

───────

(210) M 2019 03434
(151) 08/05/2019
(732) FLORINEL-IONUȚ PUSCAȘU,

STR. DOAMNA GHICA NR. 12, BL.
1, SC. 2, ET. 5, AP. 51, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

W WHOSEE

(531) Clasificare Viena: 03.07.17; 27.05.08;
27.05.24

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte și
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vadă și 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 poștă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.
40. Tratarea materialelor.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și de
cercetare și proiectare în legatură cu acestea,
analize industriale și servicii de cercetare,
proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului, servicii
de design textil, design vestimentar pentru terți,
design de bijuterii.

───────
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(210) M 2019 03435
(151) 08/05/2019
(732) SC SOFTVENTURE SRL, STR.

ALEXANDRU DEPĂRĂŢEANU
NR. 27, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011096, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

KeyVision PRO

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.21;
01.01.25; 27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:bleumarin, magenta,
galben, roșu, mov, albastru

(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.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale și servicii de
cercetare industrială, proiectarea și dezvoltarea
de componente hardware și software ale
calculatorului.

───────

(210) M 2019 03436
(151) 08/05/2019
(732) CABINET DE AVOCAT VASS

IULIA ERZSEBET, STR.
ALEXANDRU DEPĂRĂȚEANU
NR. 10, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011096, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

V VASS LAWYERS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.21;
29.01.12

(591) Culori revendicate:mov (Pantone 249
U), auriu (Pantone 7508 U)

(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.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
08/05/2019

(210) M 2019 03437
(151) 08/05/2019
(732) FUNDATIA PENTRU EVALUAREA

COMPETENTELOR IN EDUCATIE
(FECED), STR. PRUNDU
(PETROCHIMIȘTILOR), BL.
B3, SC. C, ET. 1, AP. 5, JUD.
ARGEȘ, PITEȘTI, 110157, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) BROJBOIU DUMITRU ADRIAN
FLORINEL, BDUL REPUBLICII,
BL. 212, SC. D, AP. 11, JUDEŢUL
ARGEŞ, PITEŞTI, 110176,
ROMANIA

(540)

Docendo discimus
LEUL ALBASTRU

(531) Clasificare Viena: 03.01.01; 03.01.16;
03.01.24; 27.05.24

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

16. Hârtie, carton, cărți, produse de imprimerie,
fotografii, papetărie, articole de birou (cu
excepţia mobilelor), publicații și materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor).
41. Educație tip școală, organizarea și
susținerea unor forumuri educaționale,
organizarea de competiții și expoziții în
scop cultural sau educațional, organizarea
de competiții sportive, instruire practică
(demonstrații), educație medicală (instruire),
meditații, predare/servicii educaționale/servicii

de instruire, recalificare vocațională, organizarea
și susținerea de ateliere (instruire).
44. Servicii de analiză referitoare la tratamentul
persoanelor, servicii stomatologice preventive,
consiliere în domeniul sănătății.
45. Servicii personale şi sociale prestate de terţi
pentru a satisface nevoile persoanelor, servicii
de house sitting (locuirea în casa unui terț și
întreținerea acesteia pe o perioadă temporară).

───────

(210) M 2019 03439
(151) 08/05/2019
(732) IVONA-IRINA ROŞU, STR.

MĂRĂCINENI NR. 69E, AP. 2,
JUD. ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) 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

(540)

REDSPOT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.03

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, consultanță cu privire
la strategia de comunicare în domeniul relațiilor
publice, consultanță cu privire la strategia de
comunicare în domeniul publicității, consultanță
în afaceri privind publicitatea, consultanță în
afaceri privind marketingul strategic, consultanță
privind organizarea de campanii promoționale
în afaceri, consultanță privind publicitatea în
presă, servicii de publicitate şi de marketing
furnizate prin bloguri, organizarea de prezentări
în scopuri publicitare, organizare de prezentări în
scop comercial, prezentare de bunuri si servicii,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
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și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, organizare de expoziții cu
scop comercial sau antreprenorial, furnizare
de consultanță în marketing în domeniul
mediilor sociale, servicii de consultanță
în domeniul marketingului pe Internet,
intermediere de contracte (pentru terți),
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, administrare în materie de activități
de marketing, asistență în afaceri, organizare
de întâlniri de afaceri, servicii de consiliere,
consultanță și informare în afaceri, servicii
pentru dezvoltarea strategiei de afaceri, analiza
tendințelor de marketing, furnizare de informații
comerciale și de afaceri, furnizare de informații
de afaceri în domeniul mediilor sociale, pregătire
de rapoarte și studii de piață.

───────

(210) M 2019 03441
(151) 08/05/2019
(732) SC LAZAR GROUP PROD SRL,

STR. LT. PETRE LINTEŞ NR.
4, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) 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

(540)
Zizin in armonie cu tine

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2019 03442
(151) 08/05/2019
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

17, BOULEVARD HAUSSMANN,
PARIS, 7500, FRANȚA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, B-DUL CORNELIU COPOSU
NR.7, BL. 104, SC. 2, AP. 31,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Danonino

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.13; 05.03.13; 05.03.14

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

clase:
29. Lapte, produse lactate şi înlocuitorii
acestora, lapte praf, lapte pasteurizat, aromat
şi batut, deserturi pe baza de lapte, iaurturi,
băuturi făcute din iaurturi, brânză proaspată de
vaci, băuturi compuse în principal din lapte sau
din produse lactate, băuturi lactate compuse
în principal din lapte, băuturi lactate conţinând
fructe, produse lactate fermentate simple sau
aromate, înlocuitori de lapte de origine vegetala,
înlocuitori ai produselor lactate obtinute din
plante sau alune, băuturi din fructe sau legume
care contin în principal produse lactate.
30. Cacao, ciocolată, băuturi pe bază de cacao,
băuturi pe bază de ciocolată, băuturi pe bază
de cafea, băuturi pe bază de ceai, budinci,
spume de ciocolată, spume de desert (produse
de cofetărie), dulciuri (bomboane), produse
de cofetărie din zahăr, zahăr, orez expandat,
preparate pe baza de cereale, cereale pentru
micul dejun, biscuiţi (dulci sau săraţi), torturi,
pateuri (produse de patiserie), vafe, gofre,
deserturi pe bază de cereale (dulciuri), turte
din orez, prăjituri din griş, budincă de orez,
gustari pe bază de orez (dulciuri), gustări pe
bază de cereale (dulciuri), îngheţată comestibilă,
înghetata compusă în principal din iaurt,
îngheţată, şerbeturi (îngheţata comestibilă),
iaurturi îngheţate (îngheţată comestibilă),
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îngheţată pe bază de apă aromatizată congelată,
compoturi de fructe (sosuri).
32. Apă plata sau gazoasă (apă minerala sau
nu), sucuri de fructe sau de legume, băuturi de
fructe sau de legume, limonade, sifon, sorbete
de băut, preparate pentru fabricarea băuturilor,
siropuri pentru băuturi, extracte de fructe sau
legume fără alcool, băuturi nealcoolice, băuturi
pe bază de plante, sucuri din legume (băuturi).

───────

(210) M 2019 03443
(151) 08/05/2019
(732) AQUA BLUE S.R.L., STR.

DUMBRAVĂ NR. 13, BL.T1, SC.A,
ETAJ P, AP.1, JUD. SĂLAJ, ZALĂU,
450112, SĂLAJ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP.
12, JUD. MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
0540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

AquaBlue Piscine ,,Construim
impreuna cu tine"

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 01.15.14; 01.15.15;
26.01.05

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

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a
următoarelor produse: piscine si echipamente
pentru piscine, pompe si accesorii pentru
piscine, filtre si accesorii pentru piscine, fitinguri
pentru piscine (tevi, robineti, coturi), aparate
de curăţare a piscinelor, huse si prelate pentru
piscine, echipamente de întreţinere, curăţare,
încălzire, iluminat piscine, produse de curăţat

piscine si dezinfectante pentru piscine, produse
chimice pentru purificarea si epurarea apei din
piscine, vopsele pentru piscine, produse finisare
piscine, membrană PVC liner, mozaic, gresie,
dale perimetrale şi borduri (exceptând trasportul
lor) pentru a permite consumatorilor să le vadă şi
să le achiziţioneze cât mai comod.
37. Construcţii si in special constructii de
piscine, reparaţii si in special reparatii de piscine
si a echipamentelor pentru piscine, servicii de
instalaţii si in special instalatii pentru piscine,
servicii de intretinere, curatare piscine, servicii
de intretinere a piscinelor si a bazinelor de
inot, servicii de curățare igienică a piscinelor
si a bazinelor de inot, servicii de aplicarea de
căptușeli în bazinele de înot, servicii de aplicare
de tencuială pe suprafețele bazinelor de înot si
a piscinelor, servicii de aplicare de acoperiri de
protecție pe suprafețele bazinelor si a piscinelor,
42. Servicii de proiectare piscine, servicii de
proiectare bazine de inot, servicii de proiectare
sistem de filtrare pentru piscine si bazine de
inot, servicii de proiectare instalatii pentru piscine
si bazine de inot, design personalizat pentru
piscine si bazine de inot.

───────
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(210) M 2019 03444
(151) 08/05/2019
(732) A&B INTERNATIONAL

COMMERCE SRL, STR. CĂPÂLNA
NR. 20, BL. L15, SC. 3, PARTER,
AP. 30, CAM. 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) 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

(540)

SIART

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
03.07.07

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

clase:
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor de mobilier și articole de decoratiune
interioară, 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.

───────

(210) M 2019 03445
(151) 08/05/2019
(732) NOVOGYNPRO SRL, CALEA

TURZII NR. 140, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) 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

(540)

NOVOGYN

(531) Clasificare Viena: 27.01.13; 27.01.16;
26.11.08

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

44. Servicii medicale, servicii ale clinicilor
medicale, spitale, sanatorii, servicii de asistenţă
medicală, servicii oferite de centre de sănătate,
terapie fizică, servicii de analize medicale pentru
tratarea persoanelor, îngrijire medicală, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni.

───────

(210) M 2019 03446
(151) 08/05/2019
(732) FUNDAȚIA „TRANSYLVANIA

INSTITUTE OF TECHNOLOGY",
STR. MIRCEA ELIADE NR. 46A,
SC. 1, ET. PARTER, AP. 1, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)
TRANSYLVANIA INSTITUTE

OF TECHNOLOGY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────
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(210) M 2019 03447
(151) 08/05/2019
(732) SC PREFERA FOODS SA,

OIEJDEA, DN 1, KM. 392 + 600,
JUDEŢUL ALBA, COMUNA GALDA
DE JOS, 517293, ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL ,
STR. GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV,
SNAGOV, ROMANIA

(540)

zi de zi

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.24; 02.09.08

(591) Culori revendicate:verde, alb
(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) M 2019 03448
(151) 08/05/2019
(732) FLORIAN BOGDAN BARASCU,

STR. LIBERTĂȚII NR. 4, BL. I7, SC.
A, ET. 3, AP. 301, JUDEȚUL ILFOV,
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(540)
REFLECTION VISION

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

8. Mașini de tuns barbă, tăietoare de fructe,
curățitoare de fructe, mașini de tuns părul de
uz personal, electrice sau neelectrice, seturi de
manichiură, seturi de manichiură, electrice, clești
pentru unghii, pile de unghii, pile de unghii,
electrice, unghiere, electrice sau neelectrice, pile
ac, cuțite de paletă, cuțite de sculptat (unelte
de mână), cuțite de decojit, seturi de pedichiură,
aparate de ras, electrice sau neelectrice,
truse de bărbierit, foarfeci de tuns, feliatoare
de legume/cuțite de legume/mărunțitoare de
legume, spiralizatoare de legume, acționate
manual, decojitoare de legume (unelte de mână).
9. Alarme acustice/alarme sonore, sonerii de
alarmă, electrice, alarme, antene, ochelari
anti-orbire, corpuri de iluminat (electricitate),
dispozitive de intercomunicare, receptoare audio
și video, interfețe audio, monitoare pentru
bebeluși, cântare pentru bebeluși, cântare
de baie, baterii pentru iluminat, baterii,
electrice, sonerii (dispozitive de avertizare),
cabluri, electrice, sirene, camere video, aparate
de fotografiat (fotografie), carcase pentru
telefoanele inteligente, casetofoane, șnururi
pentru telefonul mobil, încărcatoare pentru
baterii electrice, brățări inteligente (instrumente
de măsurare), huse pentru telefoanele
inteligente, huse pentru asistenții personali
digitali (APD), huse pentru calculatoarele tabletă,
telefoane fără fir, redresoare de curent, magneți
decorativi, aparate pentru măsurarea distanței,
DVD playere, căști de radio, indicatoare
automate pentru presiune joasă în anvelope,
invertoare (electricitate), lasere, nu cele pentru
scopuri medicale, diode cu emisie de lumină
(LED), balasturi pentru iluminat, limitatoare
(electricitate), difuzoare, suporturi magnetice
de date, microfoane, indicatoare de cantitate,
camere pentru vederea din spate a vehiculului,
lasere de salvare cu semnale luminoase,
cântare, rame foto digitale, baterii solare,
suporturi de înregistrare audio, aparate de
transmitere a sunetelor, aparate de înregistrare
a sunetelor, aparate de reproducere a sunetelor,
ochelari, indicatoare de viteză, casetofoane
portabile, subwoofere, ochelari de soare, ceasuri
(dispozitive de înregistrare a timpului), aparate
de înregistrare video, ecrane video, cântare,
calculatoare purtabile, suporturi optice de date,
playere media portabile, folii de protecţie
adaptate pentru ecranele de calculator, folii de
protecţie adaptate pentru telefoanele inteligente,
radiouri, pick-upuri, dispozitive pentru proiecţia
tastaturilor virtuale, dispozitiv de indicare cu bilă
pentru calculator (trackball), aparate de navigaţie
prin satelit, inele inteligente, ochelari inteligenţi,
telefoane inteligente, ceasuri inteligente, lanţuri
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pentru ochelari, șnururi pentru ochelari, lentile
pentru ochelari, rame pentru ochelari, tocuri
pentru ochelari, ochelari, receptoare de telefon,
aparate de telefon, transmiţătoare pentru telefon,
fire de telefon, unităţi flash USB, cititoare de
cărţi electronice, carduri de memorie pentru
aparatele de jocuri video, semne digitale,
terminale interactive cu ecran tactil, table
electronice interactive, tag-uri de proximitate
electronice ca aparate de control de la distanţă,
partituri muzicale electronice, descărcabile,
afişaje numerice electronice, carduri magnetice
codate, kituri hands-free (mâini libere) pentru
telefoane, brăţări de identificare codate,
magnetice, cartele codate, asistenţi personali
digitali (APD), cântare analizoare de greutate,
bastoane selfie (monopode), lentile selfie,
sirene, ceasuri inteligente, mouse (periferice
pentru calculatoare), mouse pad-uri/suporturi
pentru mouse, sisteme de navigaţie pentru
vehicule (calculatoare de bord).
11. Aparate de iluminat pentru vehicule,
lumini pentru vehicule, lumini, electrice, pentru
pomul de Crăciun/instalaţii electrice pentru
pomul de Crăciun, lumini pentru automobile/
lumini de automobile, becuri, becuri, electrice,
becuri pentru semnalizatoarele de direcţie ale
vehiculelor, difuzoare de lumină, aparate de
iluminat cu diode luminiscente (LED), lămpi
pentru unghii, faruri de vehicule, reflectoare de
vehicule.
25. Îmbrăcăminte pentru gimnastică, egări
(jambiere)/jambiere, egări (pantaloni), costume
de gimnastică/balet, articole sport din jerseu,
maieuri sport, lenjerie de corp care absoarbe
transpirația/desuuri care absorb transpirația,
ciorapi care absorb transpirația, body-uri
(lenjerie de corp), tricouri cu mânecă scurtă,
colanți, îmbrăcăminte impermeabilă.
35. Furnizarea de informații de afaceri prin
intermediul unui site web, informații în domeniul
afacerilor, informații comerciale și consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor și
serviciilor, servicii de așezare în pagină pentru
scopuri publicitare, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terți, optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare.

───────

(210) M 2019 03449
(151) 08/05/2019
(732) SC PREFERA FOODS SA, DN1

KM 392 + 600, SAT OIEJDEA,
JUDEŢUL ALBA, COMUNA GÂLDA
DE JOS, 517293, ALBA, ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL ,
STR. GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV,
SNAGOV, ROMANIA

(540)

CAPRICII și DELICII FĂRĂ
COMPROMISURI Finețuri

(531) Clasificare Viena: 05.03.11; 05.03.15;
26.11.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.14

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

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).

───────
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(210) M 2019 03450
(151) 08/05/2019
(732) GENOBIOSIS SRL, SPLAIUL

INDEPENDENȚEI NR. 273, CORP
3, ET. 3, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GENOBIOSIS

(531) Clasificare Viena: 01.13.15; 27.05.01;
29.01.04

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

clase:
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2019 03451
(151) 08/05/2019
(732) ASOCIATIA PENTRU

PROMOVAREA TURISMULUI DIN
ORADEA SI REGIUNE (APTOR),
STR. PIATA UNIRII NR. 1, AP. CAM
133, JUDEȚUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU S.R.L. -
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR. POPA
SAVU, NR. 42, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011434,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 24.09.01;
24.09.02; 24.09.06; 24.09.08; 24.09.25;
29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone Warm
Red C), albastru deschis (Pantone
7459 C), portocaliu (Pantone 1645 C),
mov (Pantone 682 C), galben (Pantone
1245 C), verde (Pantone 7731 C)

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

3. Preparate cosmetice (creme, săpunuri,
șampoane, loțiuni, deodorante sau alte produse
similare) 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.
9. Software pentru computere, suporturi de
înregistrare și stocare digitale sau analogice,
computere și dispozitive periferice pentru
computere, publicații electronice, descărcabile.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
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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, publicatii imprimate.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
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, funcții de birou, 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.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, servicii de
transport pentru călătorii și tururi de vizitare a
obiectivelor turistice (sightseeing tours).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
inclusiv școli și cursuri vocaționale (indiferent
de domeniu), cursuri de formare în domeniul
turismului și certificate de management al
destinațiilor oferite prin cursuri de pregătire,
parcuri de amuzament și tematice, servicii
turistice precum cele oferite în autobuze cu
urcare și coborâre repetată (tip "hop on - hop off")
sau tururi ghidate, festivaluri muzicale, concerte
muzicale, concerte independente, competiții
sportive (naționale și internaționale), festivaluri
de film, reprezentații de teatru și concerte
simfonice.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de rezervări pentru
cazare, în particular prin intermediul agențiilor și
agenților de turism.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire medicală şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2019 03452
(151) 08/05/2019
(732) ASOCIATIA PENTRU

PROMOVAREA TURISMULUI DIN
ORADEA SI REGIUNE (APTOR),
STR. PIATA UNIRII NR. 1, AP. CAM
133, JUDEȚUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU S.R.L. -
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR. POPA
SAVU, NR. 42, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011434,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ART NOUVEAU,
LIFE NOUVEAU

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou, 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.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, servicii de
transport pentru călătorii și tururi de vizitare a
obiectivelor turistice (sightseeing tours).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
inclusiv școli și cursuri vocaționale (indiferent
de domeniu), cursuri de formare în domeniul
turismului și certificate de management al
destinațiilor oferite prin cursuri de pregătire,
parcuri de amuzament și tematice, servicii
turistice precum cele oferite în autobuze cu
urcare și coborâre repetată (tip "hop on - hop off")
sau tururi ghidate, festivaluri muzicale, concerte
muzicale, concerte independente, competiții
sportive (naționale si internaționale), festivaluri
de film, reprezentații de teatru și concerte
simfonice.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de rezervări pentru
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cazare, în particular prin intermediul agențiilor și
agenților de turism.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2019 03453
(151) 08/05/2019
(732) ASOCIATIA PENTRU

PROMOVAREA TURISMULUI DIN
ORADEA SI REGIUNE (APTOR),
STR. PIATA UNIRII NR. 1, AP. CAM
133, JUDEȚUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU S.R.L. -
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR. POPA
SAVU, NR. 42, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011434,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ORADEA

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 24.09.01;
24.09.02; 24.09.06; 24.09.08; 24.09.25;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone Warm
Red C), albastru închis (Pantone 533
C), albastru deschis (Pantone 7459
C), portocaliu (Pantone 1645 C), mov
(Pantone 682 C), galben (Pantone
1245 C), verde (Pantone 7731 C)

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou, 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.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, servicii de
transport pentru călătorii și tururi de vizitare a
obiectivelor turistice (sightseeing tours).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
inclusiv școli și cursuri vocaționale (indiferent
de domeniu), cursuri de formare în domeniul
turismului și certificate de management al
destinațiilor oferite prin cursuri de pregătire,
parcuri de amuzament și tematice, servicii
turistice precum cele oferite în autobuze cu
urcare și coborâre repetată (tip "hop on - hop off")
sau tururi ghidate, festivaluri muzicale, concerte
muzicale, concerte independente, competiții
sportive (naționale și internaționale), festivaluri
de film, reprezentații de teatru și concerte
simfonice.

───────

(210) M 2019 03454
(151) 08/05/2019
(732) VASILE CHIS, STR. RĂSĂRITULUI

NR. 49, ET. 2, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)
Gustador

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

43. Servicii oferite de fast-fooduri, servicii de
restaurante fast-food, servicii de fast food
la pachet, aprovizionare pentru restaurante
fast-food cu autoservire, servicii oferite de
restaurante cu autoservire.

───────
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(210) M 2019 03455
(151) 08/05/2019
(732) PRO DATA INTERNATIONAL SRL,

ŞOS. PANDURI NR. 35, BL. P1B,
SC. A, ET. 6, AP. 28, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050655, ROMANIA

(540)

Ritmiquera

(531) Clasificare Viena: 02.01.23; 27.05.01;
27.05.17

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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.

───────

(210) M 2019 03456
(151) 08/05/2019
(732) LUDMIN SRL, STR. MORII NR. 1,

JUDEȚUL IAȘI, COM. BUTEA, IAȘI,
ROMANIA

(540)

LUDMIN Construim
alături de tine

(531) Clasificare Viena: 26.04.01; 26.11.02;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor, a unor produse
diverse (cu excepția transportului), în mod
special a materialelor de constructii (oțel beton,
plase sudate, zidărie, hidroizolații, acoperiș,
termosistem, a sculelor, uneltelor, utilajelor și
diverselor obiecte pentru amenajări și instalații,
roabe și betoniere, scule de mână, scule
electrice, unelte de grădinărit, feronerie și organe
de asamblare, sisteme de impantare, surse
și corpuri de iluminat, întrerupătoare automate
și siguranțe, prelungitoare, triple și ștechere,
prize și intrerupătoare, tablouri electrice, țevi
canalizare, țevi instalații, trasee pentru ghidarea
cablurilor, baterii pentru baie și bucătărie, cablu
și conductori, căzi de baie și cabine de duș,
radiatoare oțel și aluminiu, mobilier și obiecte
pentru baie, obiecte sanitare, chiuvete de
bucătărie, baterii pentru baie sau bucătărie,
gresie și faianță pentru interior și exterior,
parchet laminat sau stratificat, uși de interior
și exterior, uși din lem masiv sau celulare,
lambriuri, placi gips-carton, profile, tencuieli,
adezivi, gleturi, gresie-faianță, piatră naturală,
ustensile, vopsele, lacuri și pavaje, centrale
și cazane termice, sobe teracotă, hidrofoare,
pompe și motopompe, pentru a permite clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
prezentarea şi vânzarea produselor en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare, prin
corespondenţă, inclusiv online prin intemediul
unui site web specializat, organizare de târguri
şi expoziţii în scop comercial şi publicitar, servicii
oferite de magazine şi lanţuri de magazine online
specializate, servicii de import-export.
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37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2019 01593
(151) 22/10/2015
(732) NCH CORPORATION, 2727

CHEMSEARCH BLVD, IRVING,
75062, TEXAS, STATELE UNITE
ALE AMERICII

(740) SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

(540)
AQUA-SOL

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

1. Produse de degresare folosite în procese
de producţie, agenţi de degresare, care
se diluează, solubili în apă, produse
chimice utilizate în industria petrolieră, a
combustibililor şi lubrifianţilor, aditivi de detergent
(detergent additives), aditivi pentru radiatoare,
produse chimice pentru tratarea sistemului de
canalizare/apelor reziduale (sewerage treatment
chemicals), produse chimice pentru tratarea
apei, produse chimice pentru tratarea apei
de raciere, produse chimice pentru testarea
apei, detartranţi (descalers), produse pentru
galvanizare, adezivi pentru utilizarea în industrie,
preparate pentru îndepărtarea gudronului şi
asfaltului, agenţi de întărire a solului (soil
retardants), preparate contra înqheţului şi
preparate de răcire, produse chimice industriale
şi instituţionale, săpunuri şi deterqenţi pentru
procese industriale, solvent folosiţi în industrie,
agenţi de eliberare (release agents), agenţi
pentru dispersarea umezelii, produse chimice
antispumante şi agenţi antispumare, agenţi
tensioactivi/surfactanţi, agenţi de răcire/produse
frigorifice, aditivi produse chimice pentru
combustibili şi aditivi chimici, agenţi de izolare,
aqenţi de întărire pentru podele, fluide pentru
transmisii, cu excepţia pastei de sudură şi
fluxului/fondanţilor pentru lipire şi sudare, toate
cele susmenţionate fiind compuşi de curăţare
sau de degresare pe bază de apă sau solubili
în apă, destinaţi utilizării în legatură cu aparatele
de spălare a pieselor industriale şi comerciale,
băi de curăţat ultrasonice, sisteme de recirculare
a apei, pereţi şi suprafeţe industriale/comerciale,
maşini de curăţat podele, suprafeţe din sticlă
şi în medii alimentare, niciunele din cele
susmenţionate nefiind destinate utilizării cu
motoare auto sau autovehicule si niciunele
din cele susmenţionate nefiind destinate

utilizării la curăţarea sau întreţinerea exteriorului
vehiculelor, inclusiv al maşinilor şi camioanelor.
3. Preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire, compusi pentru curăţare
şi degresare de uz industrial şi menajer,
preparate de curăţare şi degresare şi preparate
de decarbonizare, în formă lichidă, de
aerosoli şi granulară, deterqenţi destinaţi
utilizarii pe podele din beton sau asfalt,
deterqenţi pentru îndepărtarea grăsimilor şi
uleiului de pe suprafaţe sau obiecte realizate
din material dur, produse pentru curăţarea/
răzuirea sau îndepărtarea lăcuirii, compuşi
de curăţare pentru boilere şi pentru sisteme
de încălzire, compuşi lichizi de curăţare
pentru componentele metalice, produse pentru
curăţarea mâinilor, solvenţi chimici de curăţarea
destinaţi utilizării la curăţarea echipamentului
electric, instrumentelor, motoarelor, produse de
curăţare şi de condiţionare pentru sistemele de
combustibil şi camera de ardere, produse de
curaţare pentru carbur şi clapeta de pornire
(choke), produse pentru degresat si produse
pentru curăţare, produse antiderapante, pentru
pardoseli, produse/preparate de degresare
(degreasers), substanţe de lustruit pentru
podele, pereţi, sticlă şi tejghea/suprafeţe de
lucru, toate cele susmenţionate fiind compuşi
de curăţare sau de degresare pe bază de
apă sau solubili în apă, destinaţi utilizării în
legatură cu aparatele de spalare a pieselor
industriale şi comerciale, băi de curăţat
ultrasonice, sisteme de recirculare a apei, pereţi
şi suprafeţe industriale/comerciale, maţini de
curăţat podele, suprafeţe din sticlă şi în medii
alimentare, niciunele din cele susmenţionate
nefiind destinate utilizării cu motoare auto sau
autovehicule şi niciunele din cele susmenţionate
nefiind destinate utilizării la curăţarea sau
întreţinerea exteriorului vehiculelor, inclusiv al
maşinilor şi camioanelor.
4. Lubrifianţi, aditivi nechimici pentru
combustibili, aditivi nechimici pentru
uleiuri, uleiuri şi grăsimi industriale,
lubrifianţi, carburanţi, lubrifianti industriali/Unsori
industriale, lubrifianţi pentru uz casnic, aditivi
nechimici pentru uleiuri lubrifiante, preparate
chimice, în formă lichidă sau de aerosoli,
pentru eliminarea şi degajarea/slăbirea piuliţelor
şi şuruburilor (nuts or bolts) sau a altor
piese blocate de rugină sau carbon, grăsime
lubrifiantă pentru angrenaje pentru utilaje/
maşini industriale, lubrifianţi agenţi contra ruginii
pentru pompe de apă (uleiuri), uleiuri de
impregnare, lubrifianţi pentru cauciuc, uleiuri
lubrifiante pentru uz casnic, petrol (oil) sau petrol
(petroleum), aditivi nechimici pentru lubrifianţi,



toate cele susmenţionate fiind compuşi de
curăţare sau de degresare pe bază de apă
sau solubili în apă, destinaţi utilizării în
legatură cu aparatele de spălare a pieselor
industriale şi comerciale, băi de curăţat
ultrasonice, sisteme de recirculare a apei, pereţi
şi suprafeţe industriale/comerciale, maşini de
curăţat podele, suprafeţe din sticlă şi în medii
alimentare, niciunele din cele susmenţionate
nefiind destinate utilizării cu motoare auto sau
autovehicule şi niciunele din cele susmenţionate
nefiind destinate utilizării la curăţarea sau
întreţinerea exteriorului vehiulelor, inclusiv al
maşinilor si camioanelor.
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