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Cereri Mărci publicate în 17/12/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 08474 10/12/2019 CMI DR. BUICU CIPRIAN

COSMIN - MEDICINA DENTARA
PRODENTIS

COLECŢIA INFO-NURSING

3 M 2019 08843 10/12/2019 BANAT MEAT TRADING SRL Cruduța

4 M 2019 08844 10/12/2019 BANAT MEAT TRADING SRL Festino

5 M 2019 08845 10/12/2019 SC BIOEEL MANUFACTURING
SRL

PEDIFORM

6 M 2019 08846 10/12/2019 SC BIOEEL MANUFACTURING
SRL

CREIONEEL

7 M 2019 08847 10/12/2019 SC BIOEEL MANUFACTURING
SRL

SALPROGEL

8 M 2019 08848 10/12/2019 ALPIN 57 LUX S.A. MAGIKY

9 M 2019 08849 10/12/2019 DANIEL-GEORGE HĂRDĂLĂU J V jucarii-vorbarete.ro

10 M 2019 08850 10/12/2019 PRIMAINVEST CAPITAL
MANAGEMENT S.R.L.

Florin M. Pop

11 M 2019 08851 10/12/2019 SC VERNIS VISION SRL VERNIS

12 M 2019 08852 10/12/2019 ELEFANT ONLINE S.A. Books50

13 M 2019 08853 10/12/2019 ELEFANT ONLINE S.A. Books40

14 M 2019 08854 10/12/2019 ELEFANT ONLINE S.A. Books30

15 M 2019 08856 10/12/2019 ELEFANT ONLINE S.A. Black Days

16 M 2019 08857 10/12/2019 ELEFANT ONLINE S.A. English45

17 M 2019 08858 10/12/2019 ELEFANT ONLINE S.A. Singles' Day

18 M 2019 08859 10/12/2019 ELEFANT ONLINE S.A. Ziua Cărții

19 M 2019 08860 10/12/2019 ELEFANT ONLINE S.A. Ziua Internațională a Cărții

20 M 2019 08861 10/12/2019 ARINVEST HOLDING SRL

21 M 2019 08862 10/12/2019 ARINVEST HOLDING SRL ARINVEST HOLDING

22 M 2019 08863 10/12/2019 PC-COOLERS SRL AQIRYS

23 M 2019 08864 10/12/2019 DROPY STORE SRL DROPY

24 M 2019 08865 10/12/2019 FLORIANA TUDORACHE MAGIC SMILE Dental Clinic

2 M 2019 08835 09/12/2019 ORDINUL ASISTENTILOR
MEDICALI GENERALISTI,
MOASELOR SI ASISTENTILOR
MEDICALI DIN ROMANIA
FILIALA IASI
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2019 08866 10/12/2019 ALIN-ALEXANDRU STAN FLORO ACCESORII FLORALE

EST 2012

26 M 2019 08867 10/12/2019 LEVANTIS FOOD HOLDING
S.R.L.

LEVANTIS Grilloumi

27 M 2019 08868 10/12/2019 JUSTIN OVIDIU PARASCHIV Grătaromânia PUNEM
GRĂTARUL PE HARTĂ

28 M 2019 08869 10/12/2019 ASOCIAŢIA ANSAMBLUL
CRIŞANA

ANSAMBLUL "CRIŞANA"

29 M 2019 08870 10/12/2019 Unilever N.V. NATURE'S RECIPE

30 M 2019 08871 10/12/2019 S.C. LAGUNA ALBASTRA
S.R.L.

LAGUNA ALBASTRA

31 M 2019 08872 10/12/2019 ENGIE ROMANIA SA ENGIE Thermo

32 M 2019 08873 10/12/2019 ALINA-ALEXANDRA PARNICĂ-
CHEŞCU

LULLULA

33 M 2019 08874 10/12/2019 SC PRO CONFORT WINDOWS
SRL

PRO CONFORT SINCE 1998

34 M 2019 08875 10/12/2019 B3 MEDIA SRL TRUPA HORA

35 M 2019 08876 10/12/2019 SC YUHUU LAND SRL YUHUU LAND

36 M 2019 08877 10/12/2019 HGM APARHOTEL HG APARTMENTS

37 M 2019 08878 10/12/2019 SC HG MEDICAL GL SRL GOLIA ACTIV DUO

38 M 2019 08879 10/12/2019 SC CASA CORINA SRL Casa Corina Carmangerie
Traditionala traditie si calitate din
1991
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(210) M 2019 08474
(151) 10/12/2019
(732) CMI DR. BUICU CIPRIAN COSMIN

- MEDICINA DENTARA, SOSEAUA
MIHAI BRAVU NR. 2, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PRODENTIS

(531) Clasificare Viena: 04.05.21; 27.05.01;
27.05.08

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

MEDICALI GENERALISTI,
MOASELOR SI ASISTENTILOR
MEDICALI DIN ROMANIA FILIALA
IASI, STR. MORILOR NR. 22, JUD.
IASI, IASI, 700011, IAȘI, ROMANIA

(540)

COLECŢIA INFO-NURSING

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 27.05.01;
27.05.08

(591) Culori revendicate:verde, roşu

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

41. Instruire.
───────

(210) M 2019 08843
(151) 10/12/2019
(732) BANAT MEAT TRADING SRL,

ALEEA BORSEC NR. 1, JUDEȚUL
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

Cruduța

(531) Clasificare Viena: 02.09.04; 02.09.08;
05.09.19; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, roșu
(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).

───────

(210) M 2019 08835
(151) 09/12/2019
(732) ORDINUL ASISTENTILOR
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(210) M 2019 08844
(151) 10/12/2019
(732) BANAT MEAT TRADING SRL,

ALEEA BORSEC NR. 1, JUDEȚUL
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

Festino

(531) Clasificare Viena: 09.07.19; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.03; 27.05.17; 29.01.01

(591) Culori revendicate:roșu
(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).

───────

(210) M 2019 08845
(151) 10/12/2019
(732) SC BIOEEL MANUFACTURING

SRL, STR. BEGA NR. 5D,
JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU-
MUREȘ, MUREȘ, ROMANIA

(540)
PEDIFORM

(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.

───────

(210) M 2019 08846
(151) 10/12/2019
(732) SC BIOEEL MANUFACTURING

SRL, STR. BEGA NR. 5D,
JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU-
MUREȘ, MUREȘ, ROMANIA

(540)
CREIONEEL

(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.

───────
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(210) M 2019 08847
(151) 10/12/2019
(732) SC BIOEEL MANUFACTURING

SRL, STR. BEGA NR. 5D,
JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU-
MUREȘ, MUREȘ, ROMANIA

(540)
SALPROGEL

(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.

───────

(210) M 2019 08848
(151) 10/12/2019
(732) ALPIN 57 LUX S.A., STR.

MIHAIL KOGĂLNICEANU NR. 46,
JUDEŢUL ALBA, SEBEŞ, ALBA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT LADANYI -
CONSILIER ÎN PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. TRAIAN NR.
29E, JUD. ALBA, ALBA IULIA,
510109, ALBA, ROMANIA

(540)

MAGIKY

(531) Clasificare Viena: 08.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.14; 26.01.03; 26.01.18

(591) Culori revendicate:magenta, roz, ocru,
maro

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

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).

───────

(210) M 2019 08849
(151) 10/12/2019
(732) DANIEL-GEORGE HĂRDĂLĂU,

SPLAIUL CRIŞANEI NR. 6, BL. A2,
AP. 11, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

J V jucarii-vorbarete.ro

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 03.05.09; 01.15.21

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

clase:
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
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împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 08850
(151) 10/12/2019
(732) PRIMAINVEST CAPITAL

MANAGEMENT S.R.L., STR.
MIRCEA ELIADE NR. 38 C, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Florin M. Pop

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24

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

9. CD-uri şi DVD-uri preînregistrate, fişiere
digitale (podcast), discuri (înregistrări audio),
înregistrări multimedia, cărţi audio, software
descărcabil pentru prezentare, vizualizare şi
ascultare de cursuri educaţionale şi de materiale
de cursuri educaţionale, disponibile pe internet
şi dispozitive mobile, publicaţii electronice
netipărite, publicaţii didactice şi anume, cărţi
electronice descărcabile cu texte, manuale şi
materiale scrise pentru cursuri, folosite în cadrul
cursurilor de educaţie în domeniul afacerilor,
date, informaţii, materiale audio, video şi
alte mijloace şi echipamente multimedia, toate
permiţând citirea sau descărcarea lor de pe o
reţea de calculator sau de pe internet.
16. Cărţi, suporturi pentru cărţi, semne de
cărţi, cărţi de vizită, albume, broşuri, invitaţii,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie,
panouri publicitare din hârtie sau carton, cutii
din carton sau hârtie, calendare, cataloage,
plicuri (papetărie), dosare (articole de birou),
fluturaşi publicitari, felicitări, manuale, fotografii,
postere, publicaţii imprimate, orare imprimate,
instrumente de scris, carduri, publicaţii, reviste,
cărţi poştale, ziare, ghiduri.
35. Consultanţă profesională în afaceri,
publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de
publicitate şi marketing online, servicii în
domeniul inteligenţei afacerilor (business
intelligence), studii de afaceri, asistenţă în
afaceri, supervizare de afaceri, cercetări
de afaceri pentru noile afaceri, servicii de
comerţ cu amănuntul şi vânzare online de
informaţii educative în domeniul afacerilor
înregistrate electronic sau descărcabile de
pe internet, difuzare de materiale publicitare
(fluturaşi, prospecte, imprimate, eşantioane),
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, servicii de relaţii cu publicul,
supervizarea administrării afacerilor, planificarea
administrării afacerilor, organizarea întâlnirilor de
afaceri, managementul proiectelor de afaceri,
management financiar pentru afaceri, servicii
pentru dezvoltarea strategiei de afaceri.
36. Servicii de finanţare, asistenţă financiară,
consiliere financiară, planificare financiară
şi management financiar, achiziţii pentru
investiţii financiare, administrare de fonduri şi
investiţii, analiză financiară, evaluare financiară
(asigurare, banking, imobiliare, mobiliare),
studii financiare, organizare de studii de
fezabilitate financiară, management financiar,
servicii de gestiune financiară, organizare de
finanţări pentru proiecte umanitare, gestiunea şi
administrarea fondurilor, investiţii financiare şi
bancare.
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41. Servicii de îndrumare în afaceri (instruire),
organizare de conferinţe, seminarii, cursuri,
organizarea şi conducerea de workshop-uri,
organizare de pregătire în afaceri, formare
în afaceri, servicii educative online prin baze
de date informatice, internet sau extranet în
domeniul afacerilor, publicarea cărţilor, educaţie
şi divertisment în domeniul afacerilor, publicare
de cărţi audio, furnizare de seminare online
de formare, servicii de instruire în materie
de business, publicare de cărţi electronice şi
periodice pe internet, editare de texte scrise,
instruire în abilităţi în afaceri.

───────

(210) M 2019 08851
(151) 10/12/2019
(732) SC VERNIS VISION SRL , STR.

PETRU RARES BL. A2, PARTER,
AP. 51, JUDEȚUL NEAMȚ
, PIATRA NEAMȚ, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

VERNIS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 08852
(151) 10/12/2019
(732) ELEFANT ONLINE S.A. , STR.

DIMITRIE POMPEIU, NR. 5-7, ET.
5, SECTOR 2
, BUCUREȘTI, 020335,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Books50

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, pensule.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.

───────

(210) M 2019 08853
(151) 10/12/2019
(732) ELEFANT ONLINE S.A. , STR.

DIMITRIE POMPEIU, NR. 5-7, ET.
5, SECTOR 2
, BUCUREȘTI, 020335,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Books40

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

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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
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39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2019 08854
(151) 10/12/2019
(732) ELEFANT ONLINE S.A. , STR.

DIMITRIE POMPEIU, NR. 5-7, ET.
5, SECTOR 2
, BUCUREȘTI, 020335,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Books30

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

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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2019 08856
(151) 10/12/2019
(732) ELEFANT ONLINE S.A. , STR.

DIMITRIE POMPEIU, NR. 5-7, ET.
5, SECTOR 2
, BUCUREȘTI, 020335,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Black Days

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

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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2019 08857
(151) 10/12/2019
(732) ELEFANT ONLINE S.A. , STR.

DIMITRIE POMPEIU, NR. 5-7, ET.
5, SECTOR 2
, BUCUREȘTI, 020335,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
English45

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
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mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2019 08858
(151) 10/12/2019
(732) ELEFANT ONLINE S.A. , STR.

DIMITRIE POMPEIU, NR. 5-7, ET.
5, SECTOR 2
, BUCUREȘTI, 020335,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Singles' Day

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

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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare

la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2019 08859
(151) 10/12/2019
(732) ELEFANT ONLINE S.A. , STR.

DIMITRIE POMPEIU, NR. 5-7, ET.
5, SECTOR 2
, BUCUREȘTI, 020335,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Ziua Cărții

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

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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────
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(210) M 2019 08860
(151) 10/12/2019
(732) ELEFANT ONLINE S.A. , STR.

DIMITRIE POMPEIU, NR. 5-7, ET.
5, SECTOR 2
, BUCUREȘTI, 020335,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Ziua Internațională a Cărții

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

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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2019 08861
(151) 10/12/2019
(732) ARINVEST HOLDING SRL, STR.

UNIVERSITĂȚII NR. 15-17, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011653

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.03.04; 26.03.05
(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).
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 protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
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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).
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). 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).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (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).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de 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) M 2019 08862
(151) 10/12/2019
(732) ARINVEST HOLDING SRL, STR.

UNIVERSITĂȚII NR. 15-17, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011653

(540)

ARINVEST HOLDING

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.03.02; 26.03.05

(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).
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
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bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).

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).
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) (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).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (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).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii
de cercetare industrială, proiectarea şi
dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de 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) M 2019 08863
(151) 10/12/2019
(732) PC-COOLERS SRL, STR. MATEI

BASARAB NR. 98, BL. 86, SC.
2,ET. 3, AP. 40, SECTOR 3,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

AQIRYS

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.13.25; 26.11.02; 29.01.12

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

clase:
9. Carcase de calculator, suporturi de mouse,
mouse-uri pentru computer, mouse-uri de
calculator fără fir, surse de alimentare pentru
rețea de alimentare cu electricitate, tastaturi,
tastaturi multifuncționale, tastaturi fără fir,
tastaturi pentru tablete, tastaturi de calculatoare,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi pentru
telefoane inteligente, tastaturi multifuncţionale
pentru calculatoare, huse pentru tastaturi de
calculator, dispozitive pentru proiectarea de
tastaturi virtuale, tastaturi pentru direcționarea
semnalelor audio, video și digitale, căști,
căști auriculare, căști stereo, căști audio,
căști pentru telefoane, amplificatoare pentru
căști, console pentru căști, cutii pentru căşti,
căști pentru muzică, căști in-ear, bureți pentru
căști, căşti fără fir, prize duble pentru căști,
cabluri adaptoare pentru căști, căști pentru
realitate virtuală, combinații de căști cu microfon,
căști audiovizuale pentru jocuri video, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, seturi de
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căști pentru telefoanele mobile, căşti fără fir
pentru calculatoare tabletă, căști de vizualizare
stereoscopică în 3D, căști de vizualizare
monoscopică în 2D, căști de vizualizare pentru
realitate augmentată, căști cu microfon pentru
utilizare cu calculatoare, dispozitive periferice
de calculator, mouse (periferice de calculator),
firmware pentru periferice de calculatoare,
componente de calculator periferice fără fir,
gadgeturi la purtător (dispozitive periferice
pentru calculatoare), periferice adaptate pentru
a fi folosite la calculatoare, periferice adaptate
pentru a fi folosite cu calculatoare şi dispozitive
inteligente.
28. Tastaturi pentru jocuri, mouse-uri pentru
jocuri.

───────

(210) M 2019 08864
(151) 10/12/2019
(732) DROPY STORE SRL, STR.

POPASULUI NR. 22, JUD.
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DROPY

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.11.12; 01.15.15; 29.01.11

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

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale

de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).

14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane,
bice, harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi,
lese şi îmbrăcăminte pentru animale (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut (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,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping.

───────
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(210) M 2019 08865
(151) 10/12/2019
(732) FLORIANA TUDORACHE, BD.

DIMITRIE CANTEMIR NR. 18,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MAGIC SMILE Dental Clinic

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
02.09.10; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru închis
( Pantone 2738C), mov ( Pantone
2405C), negru (Pantone 433C)

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

42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
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 08866
(151) 10/12/2019
(732) ALIN-ALEXANDRU STAN, STR.

AVRAM IANCU, BL. 6, SC. 1, ET.
3, AP. 7, JUD. HUNEDOARA,
PETROŞANI, HUNEDOARA,
ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. POLONĂ NR. 115, BL.
15, SC. A, APT. 19, SECTOR
1 , BUCURESTI, 010497,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FLORO ACCESORII
FLORALE EST 2012

(531) Clasificare Viena: 27.05.24; 27.05.25;
27.07.24; 27.07.25; 26.01.04; 26.01.16;
03.01.01

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse din producţie proprie şi a unor terţi
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate
de magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de vânzare cu amănuntul
şi/sau cu ridicata prin magazine fizice sau
online de produse diverse, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, servicii de cercetare şi informaţii de
piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin
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intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii.

───────

(210) M 2019 08867
(151) 10/12/2019
(732) LEVANTIS FOOD HOLDING

S.R.L., BLVD. PACHE
PROTOPOPESCU NR. 12,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021412,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODĂ NR. 2, BL. P5,
SC. 2, AP. 25, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LEVANTIS Grilloumi

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.24;
27.05.25; 05.05.20

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

29. Brânză special tratată pentru preparare
termică, produse lactate obţinute prin procedee
industriale.

───────

(210) M 2019 08868
(151) 10/12/2019
(732) JUSTIN OVIDIU PARASCHIV, BD.

REPUBLICII NR. 164B, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI, 100072,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA , B-DUL
LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. B,
AP. 52, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020392, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Grătaromânia PUNEM
GRĂTARUL PE HARTĂ

(531) Clasificare Viena: 01.15.05; 11.01.09;
14.03.01; 25.01.25; 26.01.16; 26.01.18;
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde, roşu, galben
(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,
uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică.

───────
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(210) M 2019 08869
(151) 10/12/2019
(732) ASOCIAŢIA ANSAMBLUL

CRIŞANA, PIAŢA NUCETULUI
NR. 16, BL. A1, AP. 22, JUDEŢUL
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD. DACIA, NR.
48, BL. D-10, AP. 3, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410346, ROMANIA

(540)

ANSAMBLUL "CRIŞANA"

(531) Clasificare Viena: 02.01.04; 05.05.22;
24.07.03; 24.07.23; 22.01.15; 20.05.07;
26.01.04; 26.01.16; 26.01.18; 27.05.01;
29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, alb, negru,
maro, roşu, verde, galben

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

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

───────

(210) M 2019 08870
(151) 10/12/2019
(732) Unilever N.V., WEENA 455, 3013

AL ROTTERDAM, TARILE DE JOS
(740) ROMINVENT S.A., STR ERMIL

PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
NATURE'S RECIPE

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

3. Detergenţi, preparate şi substanţe, toate
pentru spălare, preparate de condiţionare pentru
rufe (ţesături), (fabric conditioning preparations),
preparate de albire, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi preparate abrazive,
preparate pentru spălatul vaselor, săpunuri,
preparate pentru spălarea
mâinilor, şerveţele impregnate cu preparate şi
substanţe pentru curăţare şi lustruire.
5. Dezinfectanţi, dezinfectanţi pentru scop
de igienă sau pentru scop sanitar,
preparate sanitare, preparate pentru distrugerea
dăunătorilor, a insectelor şi a animalelor nocive,
fungicide, germicide, bactericide, parasiticide,
algicide, insecticide, distrugători pentru buruieni,
deodorante, altele decât cele pentru uz
personal, preparate pentru împrospătarea
aerului, substanţe pentru îndepărtat insectele.

───────

(210) M 2019 08871
(151) 10/12/2019
(732) S.C. LAGUNA ALBASTRA S.R.L.,

STR. REPUBLICII NR. 51, BL. B,
AP. 8, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)
LAGUNA ALBASTRA

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

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────
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(210) M 2019 08872
(151) 10/12/2019
(732) ENGIE ROMANIA SA, BD.

MĂRĂŞEŞTI NR. 4-6, CORP A,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040254,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ S.R.L., STR.
BARBU VĂCĂRESCU NR. 201,
CLĂDIREA GLOBALWORTH
TOWER, ET.17, SECTOR
2, , BUCUREŞTI, 020276,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ENGIE Thermo

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.04
(591) Culori revendicate:turcoaz, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate şi instrumente pentru schimbul,
stocarea, transmiterea şi colectarea de date
în domeniul energiei (termice, electrice, din
surse regenerabile, precum şi a oricărui
alt tip de energie), aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea sau controlul distribuţiei
sau utilizării energiei (termice, electrice, din
surse regenerabile, precum şi a oricărui alt
tip de energie), programe software, inclusiv
software de gestionare a echipamentelor
domotice sau a reţelelor inteligente (reţele
de distribuţie a energiei utilizând tehnologii
informatice pentru armonizarea cererii şi
ofertei de energie), dispozitive electronice
de supraveghere, de control, de siguranţă,
de încălzire, de răcire, de ventilare şi de
automatizare pentru clădiri şi case individuale,
inclusiv emiţătoare de semnale electronice
şi de telecomunicaţie, monitoare, aparate de
reglare a temperaturii, detectoare de fum,
comutatoare de faze (graduatoare de lumină),
termostate, variatoare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, panouri de comandă (electricitate),

contoare/aparate de măsură, contoare de
curent, gaz şi apă, contoare inteligente, aparate
de securitate şi de automatizare pentru clădirile
şi locuinţele individuale, aparate electrodinamice
pentru transmiterea la distanţă a semnalelor,
aparate de reglare, electrice, dispozitive pentru
control de la distanţă, termostate digitale pentru
control climatic.
11. Instalaţii şi sisteme care funcţionează cu
gaz vizând reglarea temperaturii, aparate de
încălzire cu combustibil solid, lichid sau gazos,
aparate electrice de încălzire, accesorii de reglaj
şi siguranţă pentru conducte de gaz, cazane de
încălzire, captatoare solare (încălzire), pompe de
căldură, instalaţii de producere, de distribuţie şi
de procesare de biogaz, instalaţii solare, instalaţii
fotovoltaice, instalaţii geotermale, aparate şi
instalaţii de acumulare, de tratare şi condiţionare
a gazului natural, a gazului lichefiat şi a
produselor derivate, instalaţii de distribuţie şi
de conducere a gazului, aparate şi instalaţii
pentru tratarea, stocarea gazului natural şi a
gazului lichefiat, aparate şi instalaţii de stocare
a gazului natural în stare acviferă sau cavităţi
saline, instalaţii de prelucrare a combustibililor
energetici, aparate de producere a aburului, de
ventilare, de distribuţie a apei şi instalaţii sanitare
care funcţionează cu orice tip de energie,
aparate de încălzire, instalaţii de încălzire,
instalaţii de încălzire (apă)/instalaţii pentru
încălzirea apei, cazane de încălzire, aparate
de încălzire, electrice, radiatoare electrice,
radiatoare (încălzire), elemente de încălzire,
radiatoare de încălzire centralizată, aparate de
încălzire centrală, instalaţii de încălzire centrală,
centrale termice.
35. Gestionarea afacerilor comerciale legate
de energie, şi în special de gazul natural
şi electricitate, consiliere, informaţii sau date
despre afaceri din partea colectivităţilor
teritoriale, firme, artizani sau persoane private
din domeniul energiei, protecţiei mediului sau
dezvoltării durabile, consiliere comercială în
beneficiul terţilor în vederea îmbunătăţirii şi
gestionării consumului de energie sau în
domeniul dezvoltării durabile, consiliere şi
informaţii comerciale despre consumurile de
energie cu sau fără realizarea de simulare
tarifară şi previziuni de consum, analiză de
preţ de cost pentru instalaţii ce funcţionează
cu ajutorul oricărui tip de energie mai ales în
vederea îmbunătăţirii şi gestionării consumului
de energie, expertiză în afaceri în domeniul
protecţiei mediului, al energiilor noi şi al
dezvoltării durabile, studii şi cercetare de piaţă
în domeniul protecţiei mediului înconjurător,
al energiilor noi şi al dezvoltării durabile,
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gestionare de fişiere informatice din domeniul
energiei, al protecţiei mediului înconjurător sau
dezvoltării durabile, căutare de informaţii în
fişiere informatice pentru terţi, în domeniul
energiei, al protecţiei mediului înconjurător
sau dezvoltării durabile, promovarea în contul
terţilor de produse venind în ajutorul oricărui
tip de energie, prezentare de produse în
vederea îmbunătăţirii şi gestionării consumului
de energie, servicii de vânzare de energie,
servicii de agenţii de import-export în materie de
gaz natural şi gaz lichefiat, informaţii statistice
în domeniul administrării de instalaţii industriale
şi de instalaţii energetice, consiliere comercială
în domeniul energiei şi fluidelor furnizate prin
intermediul centralelor de apeluri telefonice
şi al liniilor de asistenţă telefonică, servicii
de prezentare, promovare şi comercializare a
produselor listate în clasele 9 şi 11 de mai sus.
37. Servicii de instalare, de întreţinere, de
mentenanţă, de depanare, de reparaţie şi
punere în funcţiune de instalaţii energetice,
de încălzire, de acumulare sau recuperare a
căldurii, de ventilare, de distribuţie a apei,
de climatizare şi de condiţionare a aerului,
în vederea performanţei energetice sau a
controlării consumului, servicii de instalare,
de întreţinere, de depanare, de punere în
funcţiune de pompe de căldură, de panouri
fotovoltaice, de cazane de încălzire, instalare,
programare şi întreţinere de sisteme numite
domotice, precum şi de automate programabile,
în vederea performanţei energetice, a controlării
consumului sau a gestionării reţelelor inteligente
(reţele de distribuţie de energie utilizând
tehnologii informatice pentru îmbunătăţirea
raportului dintre cererea şi oferta de energie),
instalare, reparatie şi întreţinere de canalizări
pentru transportul, distribuţia sau stocarea
de energie, servicii de concepţie, construcţii,
reparaţii, întreţinere şi instalare de centrale
electrice, hidraulice, termice, cu biomasă,
hidroliene, hidroelectrice, acţionate de valuri sau
maremotrice şi de parcuri eoliene, instalare,
punere în funcţiune, mentenanţă, întreţinere
de echipamente de protecţie a bunurilor şi
persoanelor şi, mai ales, de sisteme anti-
incendiu, informare, control şi consiliere în
domeniul construcţiilor şi supervizării lucrărilor
de construcţii şi de renovare a locuinţelor,
clădirilor sau echipamentelor industriale şi
terţiare, în vederea îmbunătăţirii şi gestionării
consumului de energie, lucrări de izolaţii la
clădiri, servicii de gestionare de la distanţă de
instalaţii de stocare şi de reţele de distribuţie
de gaz, de căldură sau de electricitate, servicii
de instalare, de concepţie, de întreţinere, de
mentenanţă, de depanare, de reparaţie, de

construcţii şi de punere în funcţiune a produselor
listate în clasele 9 şi 11 de mai sus.

38. Transmitere la distanţă de date referitoare
la dispozitive, echipamente şi sisteme de
măsurare, de analiză şi de supraveghere
(control) a consumului de energie sau de
fluide, în special la sisteme domotice sau
reţele inteligente (reţele de distribuţie de
energie utilizând tehnologii informatice pentru
îmbunătăţirea adaptării cererii şi ofertei de
energie), între terminale de calculator şi/sau între
un contor, un detector, un senzor, un termostat,
un dispozitiv de citire de informaţii şi un terminal
de calculator, servicii de telecomunicaţii de
informaţii, date, sunete şi/sau imagini asistate
sau nu de calculator, printr-o reţea de tip internet,
destinate întreţinerii de instalaţii de stocare şi/
sau de distribuţie de gaz, de căldură şi/sau de
electricitate, servicii de afisaj electronic de date
transmise la distanţă şi închiriere de aparate
de telecomunicaţie permiţând urmărirea de la
distanţă a consumului de energie sau fluide.
39. Transport, distribuţie şi furnizare de energie,
inclusiv cu privire la produsele listate în clasele 9
şi 11 de mai sus, informaţii şi consiliere în materie
de stocare, transport, distribuţie şi furnizare de
energie, inclusiv cu privire la produsele listate
în clasele 9 şi 11 de mai sus, stocare de gaze
naturale şi gaz lichefiat, servicii de comprimare,
de contorizare, de odorizare, de regazeificare
şi de analizare a gazelor naturale în vederea
operaţiunilor de transport, servicii de gestionare
de la distanţă de instalaţii de stocare şi de
reţele de distribuţie de gaz, de căldură sau de
electricitate.
45. Gestiune tehnică de instalaţii de producere,
de stocare, de procesare şi de distributie de
energie, şi anume controlul privind siguranţa
instalaţiilor (securitatea bunurilor), servicii de
supraveghere (securitate) de instalaţii de stocare
de gaze naturale şi de reţele de distribuţie
de gaz natural sau de electricitate, consultanţă
în materie de siguranţa (securitate) instalaţiilor
de stocare a gazului natural şi a reţelelor de
distribuţie de gaz natural sau de electricitate.

───────
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(210) M 2019 08873
(151) 10/12/2019
(732) ALINA-ALEXANDRA PARNICĂ-

CHEŞCU, STR. ODESSA NR. 4,
AP. 1, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)
LULLULA

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

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.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare,
bastoane, bice, harnașament și articole de
șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte pentru
animale.
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.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2019 08874
(151) 10/12/2019
(732) SC PRO CONFORT WINDOWS

SRL, STR. AUREL VLAICU NR.
8A, JUDEŢUL ILFOV, COMUNA
AFUMAŢI, ILFOV, ROMANIA

(540)

PRO CONFORT SINCE 1998

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.11

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

37. Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale
şi nerezidenţiale.
42. Crearea şi menţinerea de site-uri web pentru
terţi, servicii de administrare de site-uri web.

───────

(210) M 2019 08875
(151) 10/12/2019
(732) B3 MEDIA SRL, BD. BUREBISTA

NR. 1, BL. D15, AP. 108, SECTOR
3, BUCURESTI, 031106,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
TRUPA HORA

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

41. Ansamblu artistic de muzică şi dans
(divertisment), educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, servicii oferite de
trupă/formaţie de muzică.

───────
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(210) M 2019 08876
(151) 10/12/2019
(732) SC YUHUU LAND SRL, STR.

SFANTUL ANDREI NR. 99, JUD.
TIMIS, SANANDREI, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

YUHUU LAND

(531) Clasificare Viena: 02.05.22; 05.03.13;
26.13.01; 26.02.08; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.10

(591) Culori revendicate:albastru, verde, roz,
galben, maro, alb

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

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

───────

(210) M 2019 08877
(151) 10/12/2019
(732) HGM APARHOTEL, STR.

IZVORULUI NR 22, JUD. GALATI,
GALATI, GALAȚI, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

HG APARTMENTS

(531) Clasificare Viena: 27.01.13; 27.05.01;
26.11.13

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

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2019 08878
(151) 10/12/2019
(732) SC HG MEDICAL GL SRL, STR.

SATURN NR. 2, CAMERA 2, BL.
B1, SC. 5, ET. 2, GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

GOLIA ACTIV DUO
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.10

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
verde, alb

(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.
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, 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).

───────

(210) M 2019 08879
(151) 10/12/2019
(732) SC CASA CORINA SRL, STR.

VIITORULUI NR. 20, JUDEŢUL
DOLJ, CRAIOVA, ROMANIA

(540)

Casa Corina Carmangerie
Traditionala traditie
si calitate din 1991

(531) Clasificare Viena: 07.01.09; 25.01.05;
27.05.01; 27.05.10

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

clase:
29. Carne, carne tocată, carne afumată, carne
uscată, carne congelată, carne procesată, carne
proaspătă, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne friptă, carne
sărată, carne afumata, carne conservată, carne
liofilizată, carne criodesicată, carne și produse
din carne, carne de vită, pârjoale din carne,
carne uscată sfărâmată, carne pentru cârnați,
găluște (din carne), înlocuitori de carne, gelatine
de carne, carne de curcan, paste de carne,
carne de mânzat, hamburgeri de carne, aspic de
carne, carne de vânat, conserve de carne, carne
de pasăre supracongelată, carne de vită feliată,
carne prăjită de pui, carne de pui deshidratată,
ragut (tocăniță cu carne), carne, pește, păsări și
vânat, extracte din carne,
fructe și legume conservate, congelate, uscate și
fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte și
produse lactate, uleiuri și grăsimi comestibile.

───────



ERATĂ 

 

Referitor la depozitul M 2019 05115, clasele corecte de produse și servicii sunt:  

20  Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri; containere, nemetalice, pentru depozitare sau transport; 

os neprelucrat sau semiprelucrat, corn, os de balenă sau sidef; scoici; spumă de mare; chihlimbar. 

(solicităm protecţie pentru întreaga listă de produse incluse în această clasă conform clasificării de la 

Nisa). 

24  Textile şi înlocuitori pentru textile; lenjerie de uz casnic; perdele din material textil sau plastic 

(solicităm protecţie pentru întreaga listă de produse incluse în această clasă conform clasificării de la 

Nisa). 

25  Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi pentru acoperirea capului (solicităm protecţie pentru 

întreaga listă de produse incluse în această clasă conform clasificării de la Nisa). 

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). 

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) (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). 

32  Bere; băuturi non-alcoolice; ape minerale şi gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri 

şi alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor (solicităm protecţie pentru întreaga listă 

de produse incluse în această clasă conform clasificării de la Nisa). 

33  Băuturi alcoolice cu excepţia berii; preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor (solicităm 

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

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). 

39  Transport; ambalarea şi depozitarea bunurilor; organizarea de călătorii (solicităm protecţie 

pentru întreaga listă de servicii incluse în această clasă conform clasificării de la Nisa). 

41  Educaţie; furnizarea de instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale (solicităm protecţie 

pentru întreaga listă de servicii incluse în această clasă conform clasificării de la Nisa). 



43  Servicii de furnizare de alimente şi băuturi; cazare temporară (solicităm protecţie pentru întreaga 

listă de servicii incluse în această clasă conform clasificării de la Nisa). 



Erată     Referitor la depozitul M 2019 08787 din 06.12.2019, publicat în data de 13.12.2019, se scoate de la publicare întrucat taxa de depunere şi publicare nu a intrat in contul OSIM. 


