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Cereri Mărci publicate în 16/09/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 06431

(151)
09/09/2019

(732)
Asociatia Tinutul Buzaului

(540)
ŢINUTUL BUZĂULUI

2 M 2019 06432

09/09/2019

NOBEL QUEST
INTERNATIONAL LIMITED

HUNN

3 M 2019 06433

09/09/2019

NOBEL QUEST
INTERNATIONAL LIMITED

Hunn LET'S GET HEATED

4 M 2019 06434

09/09/2019

SERDIM SOLUTION SRL

ASENS AQUA

5 M 2019 06435

09/09/2019

WESTERN MANAGEMENT
GROUP SRL

Blanchette

6 M 2019 06436

09/09/2019

PARTIDUL DEMOCRAȚIEI ȘI
SOLIDARITĂȚII DEMOS

Demos Democrație Solidaritate

7 M 2019 06437

09/09/2019

PARTIDUL DEMOCRAȚIEI ȘI
SOLIDARITĂȚII DEMOS

Demos Democrație Solidaritate

8 M 2019 06438

09/09/2019

ORG ASOCIAȚIA
acvbr-sim Bălțată Românească
CRESCĂTORILOR DE VACI
PRODUSE ROMÂNEȘTI
''BĂLȚATĂ ROMÂNEASCĂ'' TIP
SIMMENTAL

9 M 2019 06439

09/09/2019

SC AMERA GRUP SRL

AMERA GRUP Real projects.
Future estate

10 M 2019 06440

09/09/2019

SC UNIT VISION SRL

SALES PARTNER

11 M 2019 06441

09/09/2019

AMERA TOWER SRL

AMERA TOWER Nivele de
inteligenţă

12 M 2019 06442

09/09/2019

S.C. AVICOLA LUMINA S.A.

AGRICOLA Chef

13 M 2019 06443

09/09/2019

ADRIAN-MIHAIL GÂRBEA

NEUROMEDICA

14 M 2019 06444

09/09/2019

CHOCOLART CAKE FACTORY ChocolArt CAKE FACTORY
SRL-D

15 M 2019 06445

09/09/2019

SC GOLD ESTETIX
TECHNOLOGY SRL

LIPOSONIX

16 M 2019 06446

09/09/2019

AGHORAS INVENT SRL

AQUANANO

17 M 2019 06447

09/09/2019

S.C. ROMPAK S.R.L.

Rumenita

18 M 2019 06448

09/09/2019

S.C. ROMPAK S.R.L.

Felii de Bine

19 M 2019 06450

09/09/2019

BENDELIS SRL

Manó FŐZÖTT HÁZI FAGYLALT

20 M 2019 06451

09/09/2019

DIGITAL KEEZ S.R.L.

keez contabilul tău online

21 M 2019 06452

09/09/2019

ROTON S.R.L.

NOSTALGIA

22 M 2019 06453

09/09/2019

VOCS - CONSULTANTA SI
MEDIERE S.R.L.

VOCS IUBEŞTE-ŢI PUTEREA!
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
23 M 2019 06454

(151)
09/09/2019

(732)
COCA FRUMUZACHE

(540)
RADIO DOBROGEA

24 M 2019 06455

09/09/2019

ASOCIATIA CULTURALA
ROYAL SOUND

BUCHAREST WIND
ORCHESTRA

25 M 2019 06456

09/09/2019

UNITED ROMANIAN
BREWERIES BEREPROD SRL

POVEŞTI de bulevard

26 M 2019 06457

09/09/2019

SC GRAND EMERALD SRL

FOR A HEALTHY CHOICE Dr.
Scallo NATURAL CLEAN FOOD

27 M 2019 06458

09/09/2019

SMART BUSINESS &
TECHNOLOGIES SOLUTIONS
SRL

EVconnect

3
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06431
09/09/2019
Asociatia Tinutul Buzaului, STR.
BESLII NR. 20, JUDEŢ BUZĂU,
MANZALESTI, 127336, BUZĂU,
ROMANIA

ŢINUTUL BUZĂULUI
(531)

Clasificare Viena: 26.13.25; 29.01.14;
27.05.01; 27.05.17; 05.05.20
(591) Culori revendicate:galben
(HEX=#FAD250), roşu
(HEX=#D22828), gri (HEX=#696969),
verde (HEX=#AAD250)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicații software de calculator, descărcabile,
pachete de software de calculator, software de
calculator descărcabil, software de calculator
(programe), publicații electronice descărcabile,
aparate didactice, material descărcabile pentru
cursuri didactice, aparate audiovizuale folosite
în scopuri didactice, aparate si instrumente
electronice de instruire si didactice, truse
științifice pentru copii sub formă de aparate
didactice, filme cinematografice expuse, filme
video expuse, filme descărcabile.

16. Publicații educative, publicații promoționale,

publicații imprimate, publicații periodice,
publicații de reclame, reviste (publicații
periodice), publicații periodice tipărite, anuare
(publicații tipărite), manuale didactice, materiale
educative și didactice, materiale didactice din
hârtie, cărți documentare.
39. Transport, organizarea de călătorii, servicii
de turism pentru organizarea călătoriilor, servicii
de rezervări pentru călătorii turistice, servicii de
vizitare a obiectivelor turistice, ghid turistic și
excursii, organizare de circuite turistice cu ghid,
organizare de circuite și vizite turistice, servicii

de rezervare pentru circuite turistice, serviciile de
agenție pentru organizarea de circuite turistice,
servicii de organizare și ghidaj pentru circuite și
vizite turistice, organizare de vizite turistice cu
ghid, organizare și realizare de vizite turistice,
organizare de plimbări turistice cu ghid, vizitarea
obiectivelor turistice, servicii de ghizi de turism,
rezervarea călătoriilor prin intermediul agențiilor
de turism, servicii de agenție de turism pentru
organizarea călătoriilor, servicii de agenții de
turism pentru călătorii de afaceri, servicii de
agenție de turism pentru organizarea de vacanțe,
servicii de ghizi și informații turistice, furnizare
de informații pe internet despre călătorii turistice,
navigație (poziționare, marcarea traseului și
a rutei), servicii de planificare de itinerarii,
consultanță pentru planificarea de itinerarii,
planificare de itinerarii (servicii de navigație).
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, activitati culturale, servicii
prestate de muzee, ateliere organizate în scopuri
culturale, coordonare de activităţi culturale,
coordonare de activităţi de divertisment,
coordonare de expoziţii în scopuri de
divertisment, coordonare de expoziţii în scopuri
recreative, organizare de evenimente de
divertisment şi evenimente culturale, organizare
de întâlniri în scopuri recreative, organizare de
întâlniri pe teme de educaţie, organizare de
prezentări în scop de instruire, organizare de
prezentări cu scopuri educative, organizare de
prezentări în scopuri culturale, organizare de
prezentări în scopuri recreative, organizare de
reprezentaţii în direct, organizare şi coordonare
de
evenimente de divertisment, publicare de cărţi şi
periodice electronice online, publicare de texte
şi imagini, inclusiv în format electronic, altele
decât cele în scopuri publicitare, organizare
de tururi ghidate la obiective culturale în
scopuri educative, servicii de recreere şi
instruire, organizare de demonstraţii în scop de
instruire, organizare de evenimente sportive şi
culturale comunitare, coordonare de evenimente
culturale, organizare de conferinţe educaţionale,
organizare de reuniuni şi conferinţe, organizare
de seminarii şi conferinţe, organizare de
congrese şi de conferinţe în scopuri culturale
şi educative, consultanţă privind organizarea
de competiţii culinare, servicii de educaţie
referitoare la arta culinară, servicii de consultanţă
în domeniul competiţiilor culinare, organizarea
şi conducerea de workshop-uri, organizare de
expoziţii educaţionale, organizare de expoziţii
în scopuri culturale, organizare și coordonare
de cursuri educative în domeniul industriei
turismului, publicarea de cataloage cu informații
turistice, organizare de activități didactice,
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organizarea de programe didactice, publicare de
materiale didactice, publicare de materiale
didactice educative, elaborarea de materiale
didactice distribuite la cursurile profesionale,
elaborarea de materiale didactice distribuite la
prelegerile profesionale, elaborarea de materiale
didactice distribuite la seminare profesionale,
elaborarea de materiale didactice distribuite
la seminare de management, elaborarea de
materiale didactice distribuite la cursurile de
management, elaborarea de materiale didactice
distribuite la
seminarele de formare profesională, elaborarea
de materiale didactice distribuite la prelegerile
în domeniul managementului, producție de filme
video, producție de înregistrări video, producție
de materiale video, servicii de producție
video, producție de materiale video formative,
productie de filme pe benzi video, producție
de filme pe benzi video, producție audio și
video și fotografie, producție de înregistrări
sonore și/sau video, producție de înregistrări
educative audio și video, producție audio,
video și multimedia și fotografie, producție de
înregistrări audio și video pe suporturi audio
și video, producție de documentare, producție
de documentare cinematografice, fotografie,
instruire în fotografie.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06432
09/09/2019
NOBEL QUEST INTERNATIONAL
LIMITED, P.O. BOX 3152, ROAD
TOWN, TORTOLA, VG-1110,
INSULELE VIRGINE BRITANICE
PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. RĂSPÂNTIILOR NR. 37,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020547,
BUCUREȘTI, ROMANIA

9. Baterii pentru tigări electronice, baterii pentru

dispozitive electronice utilizate pentru încălzirea
tutunului, încărcătoare pentru dispozitive
electronice utilizate pentru incalzirea tutunului,
încărcătoare USB pentru dispozitive electronice
utilizate pentru încălzirea tutunului, încărcătoare
auto pentru tigări electronice, încărcătoare auto
pentru dispozitive electronice utilizate pentru
încălzirea tutunului, încărcătoare pentru bateriile
ţigărilor electronice.
34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri,
ţigări, ţigarete, tabachere pentru ţigarete, filtre
pentru ţigarete, porttigarete pentru ţigarete, foiţe
pentru ţigarete, capete de ţigarete, capete
pentru porttigarete, pipe de tutun, ţigări de foi,
trabucuri, scrumiere pentru fumători, brichete
pentru fumători.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06433
09/09/2019
NOBEL QUEST INTERNATIONAL
LIMITED, P.O. BOX 3152, ROAD
TOWN, TORTOLA, VG-1110,
INSULELE VIRGINE BRITANICE
PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. RĂSPÂNTIILOR NR. 37,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020547,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Hunn LET'S GET HEATED
(531)

HUNN
(531)
(511)

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

Clasificare Viena: 26.01.03; 26.01.18;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Baterii pentru tigări electronice, baterii pentru
dispozitive electronice utilizate pentru încălzirea
tutunului, încărcătoare pentru dispozitive
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electronice utilizate pentru incalzirea tutunului,
încărcătoare USB pentru dispozitive electronice
utilizate pentru încălzirea tutunului, încărcătoare
auto pentru tigări electronice, încărcătoare auto
pentru dispozitive electronice utilizate pentru
încălzirea tutunului, încărcătoare pentru bateriile
ţigărilor electronice.
34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri,
ţigări, ţigarete, tabachere pentru ţigarete, filtre
pentru ţigarete, porttigarete pentru ţigarete, foiţe
pentru ţigarete, capete de ţigarete, capete
pentru porttigarete, pipe de tutun, ţigări de foi,
trabucuri, scrumiere pentru fumători, brichete
pentru fumători.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 06434
09/09/2019
SERDIM SOLUTION SRL, STR.
BECATEI NR. 2, BL. R4, SC.
F, ET. 1, AP. 282, SECTOR 3,
BUCUREŞTI , BUCUREȘTI,
ROMANIA
ALECU BOGDAN, STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU, NR. 2,
JUD. BACĂU, BACĂU, 600018

foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06435
09/09/2019
WESTERN MANAGEMENT
GROUP SRL, CALEA NATIONALA
NR. 28A, JUDEŢUL BOTOŞANI,
BOTOŞANI, BOTOȘANI, ROMANIA
Alecu Bogdan , STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

ASENS AQUA

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,

Blanchette
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06436
09/09/2019
PARTIDUL DEMOCRAȚIEI ȘI
SOLIDARITĂȚII DEMOS, STR.
STELEA SPĂTARUL NR. 13,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 26.11.02; 26.11.08;
27.05.01; 27.05.11; 29.01.12
(591) Culori revendicate:vișiniu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Organizarea reuniunilor politice.
───────

(210)
(151)
(732)

Demos Democrație
Solidaritate

(740)

(531)

Clasificare Viena: 26.11.02; 26.11.08;
27.05.01; 27.05.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Strângere
de
fonduri
caritabile
și
sponsorizare financiară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(540)

M 2019 06437
09/09/2019
PARTIDUL DEMOCRAȚIEI ȘI
SOLIDARITĂȚII DEMOS, STR.
STELEA SPĂTARUL NR. 13,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

acvbr-sim Bălțată
Românească
PRODUSE ROMÂNEȘTI
(531)

Demos Democrație
Solidaritate

M 2019 06438
09/09/2019
ORG ASOCIAȚIA
CRESCĂTORILOR DE VACI
''BĂLȚATĂ ROMÂNEASCĂ''
TIP SIMMENTAL, STR. MIHAI
VITEAZU NR. 382, JUD. BRAȘOV,
HARMAN, BRAȘOV, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE, NR. 51, BIROURI A14A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Clasificare Viena: 03.04.02; 03.04.13;
03.04.24; 24.07.01; 24.07.23; 27.05.02;
29.01.15
(591) Culori revendicate:maro, galben, roz,
roșu, albastru, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare
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(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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 (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).
40. Tratarea materialelor (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06439
09/09/2019
SC AMERA GRUP SRL, CALEA
BACIULUI NR. 2-4, CLĂDIREA
AMERA TOWER, JUD. CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE, NR. 51, BIROURI A14A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

AMERA GRUP Real
projects. Future estate
(531)

Clasificare Viena: 26.11.01; 26.11.07;
27.05.11; 27.05.22; 29.01.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 213C
Neon Red), vișiniu (Pantone 1817C
Wine Red)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Hale metalice pentiu depozitare.
19. Hale (construcții nemetalice).
35. Conducerea și administrarea afacerilor,
lucrări de birou, informații și consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori), servicii de publicitate, marketing
și promovare, realizare de reclame, anunțuri
publicitare, promoții, informații comerciale,
organizarea de expoziții și târguri în scopuri
comerciale, publicitare și de promovare,
publicitate în aer liber, prezentare de servicii,
compilarea de informații în baze de date
computerizate, informații de afaceri, anchete
de afaceri, cercetarea afacerilor, servicii de
consiliere pentru managementul afacerilor,
marketing imobiliar, servicii de publicitate
în domeniul imobiliar, analiză de marketing
în domeniul imobiliar, vânzare prin licitație
de bunuri imobiliare, informații comerciale,
promovarea comercială, servicii de birouri
comerciale, analiza comercială a pieței,
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intermedierea de contacte comerciale și
economice, publicitate pentru imobile comerciale
sau rezidențiale, administrare a afacerilor pentru
centre de conferințe.

36. Închiriere de centre de afaceri, consultanță

imobiliară, acordare de finanțare pentru
promovarea imobiliară, investiții imobiliare,
consultanță imobiliară, finanțare imobiliară,
servicii oferite de agenți imobiliari, servicii
imobiliare, afaceri imobiliare, gestionarea
proprietăților
(imobiliare),
managementul
proprietăților imobiliare, gestionarea investițiilor
imobiliare, servicii de multiproprietăți în
domeniul imobiliar, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea
spațiilor comerciale, evaluări de proprietăți
imobiliare, asigurare de proprietăți imobiliare,
investiții în proprietăți imobiliare, servicii
de achiziții imobiliare, planificare imobiliară
(activități financiare), organizare de închirieri
imobiliare, brokeraj cu proprietăți imobiliare,
asistență în domeniul achizițiilor imobiliare,
agenții de cazare (proprietăți imobiliare),
gestiune financiară a proiectelor imobiliare,
finanțarea proiectelor de dezvoltare imobiliară,
investiții de capital în proprietăți imobiliare,
servicii de administrare de bunuri imobiliare,
estimări financiare (asigurări, bănci, proprietăți
imobiliare), consiliere privind investițiile în
proprietăți imobiliare, închirieri de spații
pentru birouri (imobiliare), informații financiare,
asistență financiară, consiliere financiară,
planificare financiară și management financiar,
achiziții pentru investiții financiare, gestiunea
financiară a intreprinderii, administrare de
fonduri și investiții, gestiunea activelor de
plasament colectiv în valori mobiliare și a
fondurilor de investiții alternative, gestionarea
fondurilor deschise de investiții și de capital
privat, analiză financiară, evaluare financiară
(asigurare, banking, imobiliare, mobiliare),
studii financiare, organizare de studii de
fezabilitate financiară, managemant financiar,
servicii de gestiune financiară, închiriere de spații
comerciale, asigurări pentru birouri, închirieri
de apartamente și birouri, investiții financiare
și bancare, servicii financiare, monetare și
bancare.
37. Servicii
de
dezvoltare
imobiliară
(construcții), servicii de construcții civile și
industriale, demolare de construcții civile
și industriale, servicii de supraveghere a
construcțiilor de clădiri pentru proiecte imobiliare,
consultanță în domeniul construcțiilor civile
(construcții), lucrări de reparații în construcții,
construcția de compartimente modulare de

birou, reparații construcții, renovări de clădiri,
întreținere de clădiri, construcție de birouri,
servicii de parcare cu valet pentru mașini,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale.
39. Închiriere de spații pentru depozitare și
transport, servicii de păstrare a bagajelor, servicii
de rezervare de taxi, parcare și depozitare de
vehicule, închirieri de spații de parcare pentru
vehicule.
41. Furnizare de spații de joacă pentru copii,
furnizare de instalații de săli de jocuri, grădini
și parcuri de distracție, servicii de punere la
dispoziție de facilități de recreere, organizarea
de competiții sportive, organizarea de expoziții
educative, organizarea de concursuri (educație
sau divertisment), organizare și producție de
spectacole (servicii de impresari), organizare de
seminarii, conferințe, petreceri, spectacole, gale,
festivaluri, cursuri, servicii furnizate de grădinițe
(educație sau divertisment).
42. Evaluarea proprietăților privind proprietățile
imobiliare, întocmire de rapoarte (tehnologice)
privind planificarea imobiliară, servicii de
proiectare privind proprietățlor imobiliare,
cercetare tehnică, consultanță în domeniul
tehnic, consultanță tehnică în materie de
proiectare, servicii de consultanță tehnică
în domeniul ingineriei civile, proiectare de
construcții, dezvoltare de proiecte de construcții,
proiectarea amplasării birourilor, proiectare
(design) de turnuri de birouri cu mai multe
etaje, servicii de proiectare privind proprietățile
rezidențiale.
43. Servicii de cazare temporară, furnizarea
de alimente și băuturi, servicii de oferire de
mâncare și băuturi, fast-food, catering pentru
acasă (takeaway service), comandă la pachet,
terasă, grădină de vară, cafenea, cofetărie, bar,
snakebar, servicii de cocktail bar, restaurante
(servirea mesei), furnizare de facilități de uz
general pentru întâlniri, conferințe și expoziții
(furnizare de spații), închiriere de săli de
conferințe, servicii de grădinițe pentru copii,
servicii de grădinițe și centre de supraveghere
de zi, servicii de recepție pentru cazare
temporară (gestionare de sosiri și plecări),
servicii de informare, consiliere, management
și consultanță referitoare la cele menționate
anterior.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06440
09/09/2019
SC UNIT VISION SRL, CALEA
GRIVIȚEI NR. 234, BL. 1, SC. 2, ET.
4, AP. 52, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE, NR. 51, BIROURI A14A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

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)

(740)

SALES PARTNER
(531)

Clasificare Viena: 26.05.04; 27.05.01;
27.05.10; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roșu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie , topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură

(540)

M 2019 06441
09/09/2019
AMERA TOWER SRL, CALEA
BACIULUI NR. 2.4, CLADIREA
AMERA TOWER, AP. 22, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

AMERA TOWER
Nivele de inteligenţă
(531)

Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
213C,Pantone 1817C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Conducerea şi administrarea afacerilor,
lucrări de birou, informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori), servicii de publicitate, marketing
şi promovare, realizare de reclame, anunţuri
publicitare, publicitate online, promoţii, informaţii
comerciale, organizarea de expoziţii şi târguri
în scopuri comerciale, publicitare şi de
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promovare, publicitate în aer liber, prezentare
de servicii, compilare de informaţii în baze
de date computerizate, informaţii de afaceri,
anchete de afaceri, cercetarea afacerilor,
servicii de consiliere pentru managementul
afacerilor, marketing imobiliar, servicii de
publicitate în domeniul imobiliar, analiză de
marketing în domeniul imobiliar, vânzare
prin licitaţie de bunuri imobiliare, informaţii
comerciale, promovarea comercială, servicii
de birouri comerciale, analiza comercială a
pieţei, intermedierea de contacte comerciale şi
economice, publicitate pentru imobile comerciale
sau rezidenţiale, administrare a afacerilor pentru
centre de conferinţe, coordonarea promovării
evenimentelor de strângere de fonduri caritabile.

36. Închiriere

de
centre
de
afaceri,
consultanţă imobiliară, acordare de finanţare
pentru
promovarea
imobiliară,
investiţii
imobiliare, consultanţă imobiliară, finanţare
imobiliară, agenţi imobiliari, servicii imobiliare,
afaceri imobiliare, gestionarea proprietăţilor
(imobiliare),
managementul
proprietăţilor
imobiliare, gestionarea investiţiilor imobiliare,
multiproprietăţi în domeniul imobiliar, servicii
ale agenţiilor imobiliare pentru vânzarea
şi închirierea spaţiilor comerciale, evaluări
de proprietăţi imobiliare, asigurare de
proprietăţi imobiliare, investiţii în proprietăţi
imobiliare, servicii de achiziţii imobiliare,
planificare imobiliară (activităţi financiare),
organizare de închirieri imobiliare, brokeraj cu
proprietăţi imobiliare, asistenţă în domeniul
achiziţiilor imobiliare, agenţii de cazare
(proprietăţi imobiliare), gestiune financiară a
proiectelor imobiliare, finanţarea proiectelor de
dezvoltare imobiliară, investiţii de capital în
proprietăţi imobiliare, servicii de administrare
de bunuri imobiliare, estimări financiare
(asigurări,
bănci,
proprietăţi
imobiliare),
consiliere privind investiţiile în proprietăţi
imobiliare, închirieri de spaţii pentru birouri
(imobiliare), informaţii financiare, asistenţă
financiară, consiliere financiară, planificare
financiară şi management financiar, achiziţii
pentru investiţii financiare, gestiunea financiară
a întreprinderii, administrare de fonduri şi
investiţii, gestiunea activelor de plasament
colectiv în valori mobiliare şi a fondurilor
de investiţii alternative, gestionarea fondurilor
deschise de investiţii şi de capital privat, analiză
financiară, evaluare financiară (asigurare,
banking, imobiliare, mobiliare), studii financiare,
organizare de studii de fezabilitate financiară,
management financiar, servicii de gestiune
financiară, închiriere de spaţii comerciale,
asigurări pentru birouri, închirieri de apartamente

şi birouri, servicii caritabile, şi anume servicii
financiare, organizare de finanţări pentru
proiecte umanitare, colectare de fonduri de
binefacere, gestiunea şi administrarea fondurilor,
investiţii financiare şi bancare, servicii financiare,
monetare şi bancare.
37. Servicii
de
dezvoltare
imobiliară
(construcţii), servicii de construcţii civile şi
industriale, demolare de construcţii civile
şi industriale, servicii de supraveghere a
construcţiilor de clădiri pentru proiecte imobiliare,
consultanţă în domeniul construcţiilor civile
[construcţii], lucrări de reparaţii în construcţii,
construcţia de compartimente modulare de
birou, reparaţii construcţii, renovări de clădiri,
întreţinere de clădiri, construcţie de birouri,
servicii de parcare cu valet pentru maşini,
construcţii de clădiri rezidenţiale şi comerciale.
39. Închiriere de spaţii pentru depozitare şi
transport, servicii de păstrare a bagajelor, servicii
de rezervare de taxi, parcare şi depozitare de
vehicule, închirieri de spaţii de parcare pentru
vehicule.
41. Furnizare de spaţii dejoacă pentru copii,
furnizare de instalaţii de săli de jocuri, grădini
şi parcuri de distracţie, servicii de punere la
dispoziţie de facilităţi de recreere, organizarea
de competiţii sportive, organizarea de expoziţii
in scopuri culturale sau educative, organizarea
de concursuri (educaţie sau divertisment),
organizare şi producţie de spectacole (servicii de
impresari), organizare de seminarii, conferinţe,
petreceri, spectacole, gale, festivaluri, cursuri,
servicii furnizate de grădiniţe (educaţie sau
divertisment), servicii sportive şi de fitness,
servicii oferite de centrele de fitness, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment.
42. Evaluarea proprietăţilor imobiliare, întocmire
de rapoarte tehnologice privind planificarea
imobiliară, servicii de proiectare privind
proprietăţile imobiliare, cercetare tehnică,
consultanţă în domeniul tehnic, consultanţă
tehnică în materie de proiectare, servicii de
consultanţă tehnică în domeniul lingineriei civile,
proiectare de construcţii, dezvoltare de proiecte
de construcţii, proiectarea amplasării birourilor,
proiectare (design) de turnuri de birouri cu
mai multe etaje, servicii de proiectare privind
proprietăţile rezidenţiale.
43. Servicii de cazare temporară, furnizarea
de alimente şi băuturi, servicii de oferire
de mâncare şi băuturi, fast-food, catering şi
pentru acasă (takeaway service), comandă
la pachet, terasă, grădină de vară, cafenea,
cofetărie, bar, snakebar, servicii de cocktail
bar, restaurante (servirea mesei), furnizare de
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facilităţi de uz general pentru întâlniri, conferinţe
şi expoziţii, închiriere de săli de conferinţe,
servicii de grădiniţe pentru copii, grădiniţe şi
centre de supraveghere de zi, servicii de recepţie
pentru cazare temporară (gestionare de sosiri
şi plecări), servicii de informare, consiliere,
management şi consultanţă referitoare la cele
menţionate anterior, închiriere de săli pentru
evenimente sociale.
44. Servicii medicale, servicii furnizate de
saloane de coafură şi înfrumuseţare, servicii
oferite de centre spa, masaj.
45. Servicii personale şi sociale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06442
09/09/2019
S.C. AVICOLA LUMINA S.A., STR.
TULCEI, NR. 3, JUD. CONSTANŢA,
COMUNA LUMINA, 907175,
CONSTANȚA, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

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.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06443
09/09/2019
ADRIAN-MIHAIL GÂRBEA,
STR. ALEEA 14 NR. 32A, JUD.
BRAŞOV, COMUNA HARMAN, SAT
HARMAN, BRAȘOV, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

NEUROMEDICA
(531)

AGRICOLA Chef
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 05.03.04; 05.03.14;
25.01.19; 26.04.16; 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13
Culori revendicate:verde, galben, alb,
maro
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

Clasificare Viena: 01.01.05; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:roşu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrare de planuri de servicii medicale
preplătite, negociere de contracte cu plătitorii
de servicii medicale, servicii de publicitare
pentru promovarea sensibilizării publicului
cu privire la afecţiunile medicale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
aparate medicale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul de preparate
farmaceutice, veterinare şi sanitare şi de
produse medicale.
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42. Cercetare biologică, cercetare clinică şi

cercetare medicală.
44. Servicii medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale, servicii oferite de laboratoare
medicale pentru analiza probelor de sânge
recoltate de la pacienţi, servicii oferite de
laboratoare medicale pentru analiza probelor
recoltate de la pacienţi.

(210)
(151)
(732)

───────

(540)
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06444
09/09/2019
CHOCOLART CAKE FACTORY
SRL-D, STR. FORESTIERILOR
NR. 160, JUD. MARAMURES, BAIA
SPRIE, MARAMUREȘ, ROMANIA

(511)

M 2019 06445
09/09/2019
SC GOLD ESTETIX
TECHNOLOGY SRL, STR.
ANASTASIE PANU NR. 13, BL.
D1, SC. 1, ET. 3, AP. 12, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

LIPOSONIX

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

ChocolArt CAKE FACTORY
(531)

Clasificare Viena: 05.03.20; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 27.05.17
(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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 06446
09/09/2019
AGHORAS INVENT SRL, STR.
MUNŢII CARPAŢI NR. 48,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 052026,
BUCUREȘTI, ROMANIA

AQUANANO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi silvicultură,
produse chimice pentru conservarea alimentelor.
2. Vopsele bactericide, emulsii de argint
(pigmenţi), pulberi de argint.
3. Înălbitori şi preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de
dinţi.
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5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,

produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari, plasturi, materiale de pansat, materiale
pentru plombarea dinţilor şi amprente dentare,
dezinfectanţi, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, Ierbicide.
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06448
09/09/2019
S.C. ROMPAK S.R.L., STR.
GRADINITEI NR. 1C, JUDEȚUL
IAȘI, PAŞCANI, 705200, IAȘI,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06447
09/09/2019
S.C. ROMPAK S.R.L., STR.
GRADINITEI NR. 1C, JUDEȚUL
IAȘI, PAŞCANI, 705200, IAȘI,
ROMANIA

Felii de Bine
(531)

Rumenita
(531)

Clasificare Viena: 05.07.02; 27.05.01;
29.01.12
(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Black &C), auriu (Pantone 871C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Amelioratori de pâine pentru uz industrial
sau artizanal, amelioratori de aluat, şi anume:
adjuvanţi pentru fabricarea pâinii, complex
de enzime pentru coacere şi fermentare,
potenţiatori de arome pentru produsele
alimentare, aditivi (chimici) pentru fermentare,
aditivi de făină, aditivi de aluat, amestecuri
de aditivi, substanţe chimice, concentrate şi
premixuri care menţin produsele alimentare
proaspete, durabile, stabile.
30. Pâine şi produse de panificaţie, amelioratori
(aditivi) pentru panificaţie, mixuri şi premixuri
pentru brutărie şi patiserie.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
26.11.12
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Amelioratori de pâine pentru uz industrial
sau artizanal, amelioratori de aluat, şi anume:
adjuvanţi pentru fabricarea pâinii, complex
de enzime pentru coacere şi fermentare,
potenţiatori de arome pentru produsele
alimentare, aditivi (chimici) pentru fermentare,
aditivi de făină, aditivi de aluat, amestecuri
de aditivi, substanţe chimice, concentrate şi
premixuri care menţin produsele alimentare
proaspete, durabile, stabile.
30. Pâine şi produse de panificaţie, amelioratori
(aditivi) pentru panificaţie, mixuri şi premixuri
pentru brutărie şi patiserie.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06450
09/09/2019
BENDELIS SRL, STR. RAZA
SOARELUI NR. 3, JUDEŢUL
HARGHITA, ODORHEIUSECUIESC, 535600, HARGHITA,
ROMANIA
SC SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION SRL , STR.
KOSSUTH LAJOS NR. 28,
AP. 13, JUDEŢUL HARGHITA,
MIERCUREA CIUC, HR, ROMANIA

alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

Manó FŐZÖTT
HÁZI FAGYLALT
(531)

Clasificare Viena: 04.05.05; 08.01.18;
05.03.20; 03.13.01; 02.09.01; 09.07.25;
25.01.25; 27.05.01; 29.01.15
(591) Culori revendicate:roz (Pantone 475C,
197C, 702C), mov (Pantone 7608C),
albastru turcoaz (Pantone 7723C),
albastru deschis (Pantone 570C), violet
închis (Pantone 7449C), bej (Pantone
156C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, 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).
32. Bere, ape minerale și carbogazoase, băuturi
din fructe și sucuri de fructe, siropuri și

M 2019 06451
09/09/2019
DIGITAL KEEZ S.R.L., BD.
TIMIŞOARA NR. 26, ET. 1,
CLĂDIREA ''PLAZA ROMANIA
OFFICES'', SECTOR 6,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

keez contabilul tău online
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.17.20
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
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35. Publicitate,

managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
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.

(210)
(151)
(732)

───────

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

(740)

M 2019 06453
09/09/2019
VOCS - CONSULTANTA SI
MEDIERE S.R.L., STR. MIHAI
EMINESCU NR. 22, CAMERA 1,
BL. 3, SC. B, ET. P, AP. 23, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, 100312,
PRAHOVA, ROMANIA
CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA MITU ALIS
MIHAELA, STR. CLEMENTEI NR.
46, JUD. PRAHOVA, PLOIESTI,
100349, PRAHOVA, ROMANIA

M 2019 06452
09/09/2019
ROTON S.R.L., STR, STIHII NR.
2A, JUD. IAŞI
, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

VOCS IUBEŞTE-ŢI PUTEREA!
(531)

NOSTALGIA
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.04; 26.11.07; 16.01.16
(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).
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
01.15.09
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii educaţionale adresate persoanelor
fizice şi juridice, în special cu privire la
organizarea şi susţinerea de seminarii, colocvii,
conferinţe, congrese, simpozioane, expoziţii şi
forumuri educaţionale, pe teme de sănătate şi
dezvoltare persoanală precum şi organizarea
şi susţinerea de seminarii sau colocvii de
comunicare pentru cadrele medicale, de
asemenea servicii de instruire şi predare pe
teme de sănătate, servicii de tehnoredactare
computerizată electronică cu publicare de texte,
cărţi pe teme de sănătate şi dezvoltare
personală, precum şi furnizarea online de
publicaţii electronice şi video nedescărcabile
şi publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice cu privire la teme de sănătate şi
dezvoltare personală.
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44. Servicii medicale, în special servicii de
medicină alternativă, de terapie şi consiliere în
domeniul sănătăţii umane.

internet.
45. Licenţieri de exploatare de programe de
calculator.

───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 06454
09/09/2019
COCA FRUMUZACHE, CPT.
DOBRILA EUGENIU NR. 15, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

RADIO DOBROGEA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Programe de calculator descărcabile
(downloadable
software),
programe
de
calculator înregistrate (recorded software),
programe pentru jocuri pe
calculator (computer game programs).
16. Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare.
28. Jocuri, echipamente pentru diferite jocuri şi
sporturi, echipamente (instrumente) de pescuit.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, organizare de târguri şi expoziţii
în scop comercial, publicitar şi de promovare.
37. Servicii de asistenţă tehnică privind
producţia de programe radio-tv.
38. Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio şi/sau TV (programe şi generice radio şi/
sau TV), consultanţă în domeniul mass-media,
furnizarea de
camere de discuţii în spaţiul virtual, respectiv pe
internet (internet chatrooms).
39. Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare şi
reviste cu sau fără caracter de periodice),
transport, ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
organizarea de
călătorii, excursii şi croaziere.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2019 06455
09/09/2019
ASOCIATIA CULTURALA ROYAL
SOUND, STR. SERG. MAJ.
CARA ANGHEL NR. 12, BL. C8,
SC. D, ET. 4, AP. 39, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

BUCHAREST WIND
ORCHESTRA

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

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 06456
09/09/2019
UNITED ROMANIAN BREWERIES
BEREPROD SRL, BD. UNIRII
NR. 27, BL. 15, SC. 2, AP 24,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040107,
BUCUREȘTI, ROMANIA
S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

POVEŞTI de bulevard

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere şi produse de bere, bere, must de
bere, bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), bere blondă, bere brună, bere cu
aromă de cafea, bere cu conţinut caloric scăzut,
bere de grâu, bere fără alcool, bere neagră (cu
malţ prăjit), bere neagră englezească (porter),
bere imbogăţită cu minerale, beri aromatizate,
beri artizanale, băuturi nealcoolice cu aromă de
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bere, băuturi pe bază de bere, bere de ghimbir,
coctailuri pe bază de bere, IPA (bere blondă
indiană), Kvass (băutură nealcoolică), bere din
malţ, must de malţ, vin de orz (bere), înlocuitor de
bere, extracte din hamei pentru fabricarea berii,
bere din extract de rădăcini, băuturi nealcoolice
din malţ, cidru fără alcool, băuturi (preparate
pentru fabricarea lor).
33. Cidru, extracte din fructe, alcoolice.

naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi 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 prepararea
băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06457
09/09/2019
SC GRAND EMERALD SRL, STR.
PICTOR DANIEL C. ROSENTHAL
NR. 10, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

FOR A HEALTHY
CHOICE Dr. Scallo
NATURAL CLEAN FOOD
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
05.03.11; 26.01.18
(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare.
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

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06458
09/09/2019
SMART BUSINESS &
TECHNOLOGIES SOLUTIONS
SRL, STR. BICAZ NR. 1-5,
JUDETUL ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

EVconnect
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
15.09.10
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Autovehicule electrice.
───────

