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(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 01742

(151)
11/03/2019

(732)
NICULAE ANTON

(540)
SPRINT HARDENER

2 M 2019 01756

11/03/2019

DOXA SOUND EVENTS SRL

DOXA

3 M 2019 01757

11/03/2019

DOXA SOUND EVENTS SRL

DOXA

4 M 2019 01758

11/03/2019

RĂZVAN CONSTANTIN NIȚĂ

CENTRUL MEDICAL MEDICOR

5 M 2019 01759

11/03/2019

EUGEN MANOLACHE

PANCRONIC

6 M 2019 01760

11/03/2019

SC MEDICHUB MEDIA SRL

Farmacist ro

7 M 2019 01761

11/03/2019

ONLINE TRAINING SRL

g GLORIA AGENCY

8 M 2019 01762

11/03/2019

SC MEDICHUB MEDIA SRL

Infecțio ro

9 M 2019 01763

11/03/2019

SC MEDICHUB MEDIA SRL

Medic ro

10 M 2019 01764

11/03/2019

SC MEDICHUB MEDIA SRL

Oncolog-Hematolog ro

11 M 2019 01765

11/03/2019

SC MEDICHUB MEDIA SRL

ORL ro

12 M 2019 01766

11/03/2019

S.C. BLUE ONLINE MEDIA
S.R.L.

YOGASAT

13 M 2019 01767

11/03/2019

SC MEDICHUB MEDIA SRL

Pediatru ro

14 M 2019 01768

11/03/2019

OTTO TRAILER S.R.L.

OTTO TRAILER

15 M 2019 01769

11/03/2019

SC MEDICHUB MEDIA SRL

Psihiatru ro

16 M 2019 01770

11/03/2019

MFOREST PRODUCTIE TRUST Gazeta de Nehoiu
S.R.L.

17 M 2019 01771

11/03/2019

SC KRASSCOM TRADING SRL KRASSUS

18 M 2019 01772

11/03/2019

S.C. INDUSTRIAL COOLING
SERVICE S.R.L.

ICS INDUSTRIAL COOLING
SERVICE

19 M 2019 01773

11/03/2019

S.C.BRICOSTORE ROMANIA
S.A.

BRICO DEPOT it's good to be
home

20 M 2019 01774

11/03/2019

SC VACANTA DE VIS S.R.L.

Roxy Vacanţa de vis

21 M 2019 01775

11/03/2019

ASOCIATIA HORNARILOR,
ASFOCH
CONSTRUCTORILOR DE
COSURI DE FUM SI SEMINEE A.S.F.O.C.H

22 M 2019 01776

11/03/2019

SC MELATERA SRL

SEVEN FORTRESSES

23 M 2019 01777

11/03/2019

AUREL BLAJ

Bio Carpathia COOPERATIVA
AGRICOLA

24 M 2019 01778

11/03/2019

BELLA BIKE IMPEX S.R.L.

BELLA BIKE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
25 M 2019 01779

(151)
11/03/2019

(732)
(540)
Asociaţia Professional Women's MUZEUL FEMEILOR
Network Romania
REMARCABILE

26 M 2019 01780

11/03/2019

APUSENI MOUNTAINS
RESEARCH CO S.R.L.

SYNERGY THERM SKIN
ESSENTIALS

27 M 2019 01781

11/03/2019

MACROMEX S.R.L.

CORSO FEEL GOOD

28 M 2019 01784

11/03/2019

LE PARFUMERIE IULIU'S &
CONSTANTIN SRL

iuliu's PARFUMERIE

29 M 2019 01785

11/03/2019

ELEGANCE MARIAGE SRL

EM ELEGANCE MARIAGE
EVENT PLANNING

30 M 2019 01786

11/03/2019

LORENA IORDACHE

#generaţianoastră

31 M 2019 01787

11/03/2019

LORENA IORDACHE

#exist

32 M 2019 01788

11/03/2019

NASUL ROŞU SRL

nasul roşu

33 M 2019 01789

11/03/2019

GEORGE CIUCIUREANU

POUTINE

34 M 2019 01790

11/03/2019

GEORGE CIUCIUREANU

Piri-Piri

35 M 2019 01791

11/03/2019

SC POLICOLOR SA

MEFISTO

36 M 2019 01793

11/03/2019

BASF SE

ELIGA

37 M 2019 01794

11/03/2019

SC TOP DERM u.n.i. SRL

TOP-DERM CLINICS We care

38 M 2019 01795

11/03/2019

SC RAIOMA SWEET SRL

Mayore CHOCOLATE & CAKE

39 M 2019 01796

11/03/2019

COSMIN BOGDAN
LICSĂNDROIU

CISO Medical

40 M 2019 01797

11/03/2019

SC BROTACEL SRL

Planteea PLANTOTECA TA
ONLINE SĂNĂTATEA ESTE ÎN
NATURA TA

41 M 2019 01798

11/03/2019

SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ SA

ALOMA STRACIATELLA

42 M 2019 01799

11/03/2019

SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ SA

ALOMA PROFITEROLE

43 M 2019 01800

11/03/2019

SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ SA

ALOMA NOISETTE

44 M 2019 01801

11/03/2019

BEST BRIDE SRL

Best Bride

45 M 2019 01802

11/03/2019

SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A.

ALOMA TIRAMISU

46 M 2019 01803

11/03/2019

SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A.

BEST DOUBLE

47 M 2019 01804

11/03/2019

SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A.

BEST FULL
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
48 M 2019 01805

(151)
11/03/2019

(732)
SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A.

(540)
BEST FULL ROCKY ROAD

49 M 2019 01806

11/03/2019

SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A.

PIRULO ROCKET

50 M 2019 01807

11/03/2019

SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A.

OVER TOPGUN

51 M 2019 01809

11/03/2019

BATES INTERNATIONAL SRL

BATES architects and engineers

52 M 2019 01811

11/03/2019

DANIEL LAURENTIU
BADULESCU

Oradea Journal of Business and
Economics

4
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01742
11/03/2019
NICULAE ANTON, ŞOSEAUA
BUCUREŞTI NORD NR. 7, JUDEŢ
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

SPRINT HARDENER
(531)

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 26.13.25
(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
portocaliu, galben, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Coloranţi, lacuri şi vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
materiale pentru vopsit, mordanti, răşini naturale
în stare brută, metale sub formă de folie sau
pulbere pentru pictură, decoraţiuni, tipografie şi
artă.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 01756
11/03/2019
DOXA SOUND EVENTS SRL,
STR. PIATA TEATRULUI NR. 1,
JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, 550172,
SIBIU, ROMANIA
SC APPELLO BRANDS SRL ,
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SB,
ROMANIA

DOXA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, articole pentru legătorie,
fotografii, programe tipărite pentru diferite
evenimente, albume pentru diferite evenimente,

toate aceste produse, cu excepția cărți, ziare,
reviste și materiale tipărite.
35. Publicitate, marketing pentru evenimente,
promovare de evenimente speciale, organizare
și realizare de evenimente publicitare,
organizare și realizare de evenimente
promoționale, organizare și coordonare de
evenimente de marketing, promovare a
vânzărilor de produse și servicii ale terților
prin evenimente promoționale, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
producție de înregistrări de sunet în scopuri
publicitare, toate aceste servicii, cu excepția
cercetări de piață, analize și sondaje, statistici,
servicii de consultanță în aceste domenii și
excepția servicii de asistenţă în gestionarea
activităţilor comerciale, consultanţă strategică,
organizaţională şi de afaceri în
domeniul
tehnologiilor
informaţiei
şi
telecomunicaţiilor (TIC), servicii de import, export
şi vânzare de aplicaţii şi produse asociate
tehnologiilor informaţiei şi telecomunicaţiilor,
servicii de externalizare a controlului gestiunii,
facturării şi costurilor sistemelor şi serviciilor
de tehnologie a informaţiei şi telecomunicaţiilor,
servicii de achiziționare pentru terţi de aplicaţii
şi produse asociate tehnologiilor informaţiei
şi telecomunicaţiilor, servicii de organizare,
dezvoltare şi administrare de afaceri pe
platforme cu canale multiple, evaluare şi analiză
a costurilor, servicii de consultanţă şi planificare
pentru optimizarea costurilor, proiecte (asistenţă
pentru conducerea afacerilor), managementul
proiectelor de afaceri (pentru terţi), dezvoltare,
gestionare şi implementare antreprenorială de
servicii în domeniul tehnologiilor informaţiei.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, organizare de evenimente
de divertisment și evenimente culturale,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de
evenimente
recreative,
coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
evenimente de divertisment, furnizare de
instalații pentru evenimente sportive, organizare
de evenimente și concursuri sportive, servicii de
editare video pentru evenimente, prezentare de
evenimente de divertisment în direct, producție
de evenimente de divertisment în direct,
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, organizare și coordonare de evenimente
de divertisment, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, servicii de inginerie de sunet
pentru evenimente, consultanță în materie de
planificare de evenimente speciale, organizare
și coordonare de evenimente de divertisment în
direct, servicii de maestru de ceremonii pentru
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petreceri și evenimente speciale, editare sau
înregistrare de sunete și imagini, închiriere de
înregistrări de sunete și imagini.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01757
11/03/2019
DOXA SOUND EVENTS SRL,
STR. PIATA TEATRULUI NR. 1,
JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, 550172,
SIBIU, ROMANIA
SC APPELLO BRANDS SRL ,
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SB,
ROMANIA

DOXA
(531)

Clasificare Viena: 16.01.04; 16.01.25;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:negru, gri, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, articole pentru legătorie,
fotografii, programe tipărite pentru diferite
evenimente, albume pentru diferite evenimente,
toate aceste produse, cu excepția cărți, ziare,
reviste și materiale tipărite.
35. Publicitate, marketing pentru evenimente,
promovare de evenimente speciale, organizare
și realizare de evenimente publicitare,
organizare și realizare de evenimente
promoționale, organizare și coordonare de
evenimente de marketing, promovare a
vânzărilor de produse și servicii ale terților
prin evenimente promoționale, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
producție de înregistrări de sunet în scopuri
publicitare, toate aceste servicii, cu excepția
cercetări de piață, analize și sondaje, statistici,
servicii de consultanță în aceste domenii și
excepția servicii de asistenţă în gestionarea
activităţilor comerciale, consultanţă strategică,
organizaţională şi de afaceri în
domeniul
tehnologiilor
informaţiei
şi
telecomunicaţiilor (TIC), servicii de import, export
şi vânzare de aplicaţii şi produse asociate

tehnologiilor informaţiei şi telecomunicaţiilor,
servicii de externalizare a controlului gestiunii,
facturării şi costurilor sistemelor şi serviciilor
de tehnologie a informaţiei şi telecomunicaţiilor,
servicii de achiziționare pentru terţi de aplicaţii
şi produse asociate tehnologiilor informaţiei
şi telecomunicaţiilor, servicii de organizare,
dezvoltare şi administrare de afaceri pe
platforme cu canale multiple, evaluare şi analiză
a costurilor, servicii de consultanţă şi planificare
pentru optimizarea costurilor, proiecte (asistenţă
pentru conducerea afacerilor), managementul
proiectelor de afaceri (pentru terţi), dezvoltare,
gestionare şi implementare antreprenorială de
servicii în domeniul tehnologiilor informaţiei.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, organizare de evenimente
de divertisment și evenimente culturale,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de
evenimente
recreative,
coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
evenimente de divertisment, furnizare de
instalații pentru evenimente sportive, organizare
de evenimente și concursuri sportive, servicii de
editare video pentru evenimente, prezentare de
evenimente de divertisment în direct, producție
de evenimente de divertisment în direct,
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, organizare și coordonare de evenimente
de divertisment, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, servicii de inginerie de sunet
pentru evenimente, consultanță în materie de
planificare de evenimente speciale, organizare
și coordonare de evenimente de divertisment în
direct, servicii de maestru de ceremonii pentru
petreceri și evenimente speciale, editare sau
înregistrare de sunete și imagini, închiriere de
înregistrări de sunete și imagini.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2019 01758
11/03/2019
RĂZVAN CONSTANTIN NIȚĂ,
STR. SG. NIȚU VASILE NR. 44,
BL. 3, SC. 1, AP. 3, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

CENTRUL
MEDICAL MEDICOR

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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41. Educaţie, furnizarea de instruire.

44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
și de înfrumusețare pentru persoane.

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 01759
11/03/2019
EUGEN MANOLACHE, STR.
IONEL FERNIC NR. 5, BL. Y8, SC.
1, ET. 2, AP. 11, JUDEȚUL GALAȚI,
GALAȚI, GALAȚI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(740)

(540)

PANCRONIC

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție 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 protecție 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 protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)
───────

M 2019 01760
11/03/2019
SC MEDICHUB MEDIA SRL,
BLD. TUDOR VLADIMIRESCU
NR. 22, GREEN GATE OFFICES,
ET. 11, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Farmacist ro
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.13.25; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, roșu
(Pantone 200C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Publicații electronice descarcabile, publicații
electronice descărcabile, înregistrate pe suport
computerizat, publicații electronice descărcabile
sub formă de reviste.
16. Publicaţii periodice tipărite.
35. Furnizarea de spaţiu publicitar în publicaţii
periodice, ziare şi reviste, organizare şi
realizare de evenimente promoționale, servicii
de informaţii comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informaţii comerciale furnizate
online dintr-o bază de date computerizată
sau de pe internet, publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piață,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul rețelelor de calculatoare şi
de comunicații, furnizare de informaţii privind
produsele din indexuri baze de date, în
care se poate căuta, cu informaţii, inclusiv
text, documente electronice, baze de date,
informaţii grafice şi audiovizuale, prin intermediul
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rețelelor de calculator şi globale, regruparea
în avantajul terţilor a publicațiilor periodice
tipărite, publicațiilor electronice descărcabile,
publicațiilor electronice descărcabile înregistrate
pe suport computerizat, publicațiilor electronice
descărcabile sub formă de reviste (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienților să le
vadă şi să le achiziționeze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.
41. Furnizare
de
publicaţii
electronice
nedescărcabile, furnizare de publicaţii on-line,
furnizare de publicaţii electronice dintr-o rețea
globală de calculatoare sau de pe internet,
nedescărcabile, furnizare de publicaţii dintr-o
rețea globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, organizare şi coordonare
de evenimente educaționale, organizare
de conferințe, elaborarea de materiale
didactice distribuite la conferințele profesionale,
organizare de seminarii, organizarea şi
conducerea de simpozioane, organizare de
conferințe şi simpozioane în domeniul medical,
organizare şi coordonare de conferințe,
congrese şi simpozioane.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01761
11/03/2019
ONLINE TRAINING SRL, STR.
NERVA TRAIAN NR. 3, ET.
4, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

g GLORIA AGENCY

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.11
(591) Culori revendicate:bleumarin
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicatie software pentru servicii de rețele
sociale prin internet, aplicații software, software.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice.
38. Difuzare video, servicii de videotext, servicii
de videotelefonie, servicii de videoconferință,
servicii de transmisie video, servicii de
comunicații video, servicii de încărcare video,
servicii de videotext interactive, transmisie video
prin rețele digitale, servicii de teleconferință și
videoconferință, servicii de transmisie video la
cerere, transmitere video interactivă în rețele
digitale, servicii de difuzare video pe arii
restrânse (narrowcasting), difuzare de programe
video și audio prin internet, furnizarea accesului
la un portal de video-sharing, transmitere de
fișiere audio, video, multimedia și de date,
inclusiv de fișiere descărcabile și de fișiere
difuzate într-o rețea globală de calculatoare,
transmitere pe internet de materiale video, filme,
poze, imagini, text, fotografii, jocuri, conținut
creat de utilizatori, conținut audio și de informații,
furnizarea accesului de telecomunicații la
filme și programe de televiziune, furnizat
printr-un serviciu video la cerere, transmitere
de conținut audio și video prin intermediul
rețelelor de calculatoare, furnizarea accesului
de telecomunicații la conținut video furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video și audio furnizat printr-un
serviciu online de video la cerere.
41. Producție de înregistrări video, servicii de
producție video, producție audio și video și
fotografie, divertisment furnizat prin sisteme de
videotext, producție audio, video și multimedia și
fotografie, furnizare de filme, nedescărcabile, cu
ajutorul serviciilor de transmisie video la cerere.
45. Servicii de întâlniri prin video (servicii de
rețele de socializare), servicii juridice referitoare
la exploatarea de drepturi derivate în legătură
cu producțiile de filme, de televiziune, video și
muzicale, acordarea de drepturi de licență pentru
programe, producții și formate de televiziune,
video și radio (servicii juridice), servicii de rețele
sociale online accesibile prin aplicații mobile
descărcabile, servicii de rețele de socializare
on-line, servicii de prezentare personal (servicii
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de socializare), servicii matrimoniale, servicii ale
unei agenții de însoțitori.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01762
11/03/2019
SC MEDICHUB MEDIA SRL,
BLD. TUDOR VLADIMIRESCU
NR. 22, GREEN GATE OFFICES,
ET. 11, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Infecțio ro
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.13.25; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, roșu
(Pantone 200C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Publicații electronice descarcabile, publicații
electronice descărcabile, înregistrate pe suport
computerizat, publicații electronice descărcabile
sub formă de reviste.
16. Publicaţii periodice tipărite.
35. Furnizarea de spaţiu publicitar în publicaţii
periodice, ziare şi reviste, organizare şi
realizare de evenimente promoționale, servicii
de informaţii comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informaţii comerciale furnizate
online dintr-o bază de date computerizată
sau de pe internet, publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piață,

promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul rețelelor de calculatoare şi
de comunicații, furnizare de informaţii privind
produsele din indexuri baze de date, în
care se poate căuta, cu informaţii, inclusiv
text, documente electronice, baze de date,
informaţii grafice şi audiovizuale, prin intermediul
rețelelor de calculator şi globale, regruparea
în avantajul terţilor a publicațiilor periodice
tipărite, publicațiilor electronice descărcabile,
publicațiilor electronice descărcabile înregistrate
pe suport computerizat, publicațiilor electronice
descărcabile sub formă de reviste (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienților să le
vadă şi să le achiziționeze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.
41. Furnizare
de
publicaţii
electronice
nedescărcabile, furnizare de publicaţii on-line,
furnizare de publicaţii electronice dintr-o rețea
globală de calculatoare sau de pe internet,
nedescărcabile, furnizare de publicaţii dintr-o
rețea globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, organizare şi coordonare
de evenimente educaționale, organizare
de conferințe, elaborarea de materiale
didactice distribuite la conferințele profesionale,
organizare de seminarii, organizarea şi
conducerea de simpozioane, organizare de
conferințe şi simpozioane în domeniul medical,
organizare şi coordonare de conferințe,
congrese şi simpozioane.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01763
11/03/2019
SC MEDICHUB MEDIA SRL,
BLD. TUDOR VLADIMIRESCU
NR. 22, GREEN GATE OFFICES,
ET. 11, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Medic ro
(531)

Clasificare Viena: 24.13.25; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, roșu
(Pantone 200C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Publicații electronice descarcabile, publicații
electronice descărcabile, înregistrate pe suport
computerizat, publicații electronice descărcabile
sub formă de reviste.
16. Publicaţii periodice tipărite.
35. Furnizarea de spaţiu publicitar în publicaţii
periodice, ziare şi reviste, organizare şi
realizare de evenimente promoționale, servicii
de informaţii comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informaţii comerciale furnizate
online dintr-o bază de date computerizată
sau de pe internet, publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piață,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul rețelelor de calculatoare şi
de comunicații, furnizare de informaţii privind
produsele din indexuri baze de date, în
care se poate căuta, cu informaţii, inclusiv

text, documente electronice, baze de date,
informaţii grafice şi audiovizuale, prin intermediul
rețelelor de calculator şi globale, regruparea
în avantajul terţilor a publicațiilor periodice
tipărite, publicațiilor electronice descărcabile,
publicațiilor electronice descărcabile înregistrate
pe suport computerizat, publicațiilor electronice
descărcabile sub formă de reviste (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienților să le
vadă şi să le achiziționeze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.
41. Furnizare
de
publicaţii
electronice
nedescărcabile, furnizare de publicaţii on-line,
furnizare de publicaţii electronice dintr-o rețea
globală de calculatoare sau de pe internet,
nedescărcabile, furnizare de publicaţii dintr-o
rețea globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, organizare şi coordonare
de evenimente educaționale, organizare
de conferințe, elaborarea de materiale
didactice distribuite la conferințele profesionale,
organizare de seminarii, organizarea şi
conducerea de simpozioane, organizare de
conferințe şi simpozioane în domeniul medical,
organizare şi coordonare de conferințe,
congrese şi simpozioane.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01764
11/03/2019
SC MEDICHUB MEDIA SRL,
BLD. TUDOR VLADIMIRESCU
NR. 22, GREEN GATE OFFICES,
ET. 11, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Oncolog-Hematolog ro
(531)

Clasificare Viena: 24.13.25; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, roșu
(Pantone 200C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Publicații electronice descarcabile, publicații
electronice descărcabile, înregistrate pe suport
computerizat, publicații electronice descărcabile
sub formă de reviste.
16. Publicaţii periodice tipărite.
35. Furnizarea de spaţiu publicitar în publicaţii
periodice, ziare şi reviste, organizare şi
realizare de evenimente promoționale, servicii
de informaţii comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informaţii comerciale furnizate
online dintr-o bază de date computerizată
sau de pe internet, publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piață,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul rețelelor de calculatoare şi
de comunicații, furnizare de informaţii privind
produsele din indexuri baze de date, în
care se poate căuta, cu informaţii, inclusiv

text, documente electronice, baze de date,
informaţii grafice şi audiovizuale, prin intermediul
rețelelor de calculator şi globale, regruparea
în avantajul terţilor a publicațiilor periodice
tipărite, publicațiilor electronice descărcabile,
publicațiilor electronice descărcabile înregistrate
pe suport computerizat, publicațiilor electronice
descărcabile sub formă de reviste (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienților să le
vadă şi să le achiziționeze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.
41. Furnizare
de
publicaţii
electronice
nedescărcabile, furnizare de publicaţii on-line,
furnizare de publicaţii electronice dintr-o rețea
globală de calculatoare sau de pe internet,
nedescărcabile, furnizare de publicaţii dintr-o
rețea globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, organizare şi coordonare
de evenimente educaționale, organizare
de conferințe, elaborarea de materiale
didactice distribuite la conferințele profesionale,
organizare de seminarii, organizarea şi
conducerea de simpozioane, organizare de
conferințe şi simpozioane în domeniul medical,
organizare şi coordonare de conferințe,
congrese şi simpozioane.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01765
11/03/2019
SC MEDICHUB MEDIA SRL,
BLD. TUDOR VLADIMIRESCU
NR. 22, GREEN GATE OFFICES,
ET. 11, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

ORL ro
(531)

Clasificare Viena: 24.13.25; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, roșu
(Pantone 200C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Publicații electronice descarcabile, publicații
electronice descărcabile, înregistrate pe suport
computerizat, publicații electronice descărcabile
sub formă de reviste.
16. Publicaţii periodice tipărite.
35. Furnizarea de spaţiu publicitar în publicaţii
periodice, ziare şi reviste, organizare şi
realizare de evenimente promoționale, servicii
de informaţii comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informaţii comerciale furnizate
online dintr-o bază de date computerizată
sau de pe internet, publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piață,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul rețelelor de calculatoare şi
de comunicații, furnizare de informaţii privind

produsele din indexuri baze de date, în
care se poate căuta, cu informaţii, inclusiv
text, documente electronice, baze de date,
informaţii grafice şi audiovizuale, prin intermediul
rețelelor de calculator şi globale, regruparea
în avantajul terţilor a publicațiilor periodice
tipărite, publicațiilor electronice descărcabile,
publicațiilor electronice descărcabile înregistrate
pe suport computerizat, publicațiilor electronice
descărcabile sub formă de reviste (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienților să le
vadă şi să le achiziționeze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.
41. Furnizare
de
publicaţii
electronice
nedescărcabile, furnizare de publicaţii on-line,
furnizare de publicaţii electronice dintr-o rețea
globală de calculatoare sau de pe internet,
nedescărcabile, furnizare de publicaţii dintr-o
rețea globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, organizare şi coordonare
de evenimente educaționale, organizare
de conferințe, elaborarea de materiale
didactice distribuite la conferințele profesionale,
organizare de seminarii, organizarea şi
conducerea de simpozioane, organizare de
conferințe şi simpozioane în domeniul medical,
organizare şi coordonare de conferințe,
congrese şi simpozioane.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01766
11/03/2019
S.C. BLUE ONLINE MEDIA
S.R.L., STR. PALANCA NR. 2BIS,
JUDEȚUL GIURGIU, BOLINTIN
VALE, GIURGIU, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

YOGASAT

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01767
11/03/2019
SC MEDICHUB MEDIA SRL,
BLD. TUDOR VLADIMIRESCU
NR. 22, GREEN GATE OFFICES,
ET. 11, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01; 26.13.25; 29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte .
28. Echipament sportiv.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente sportive,
servicii de informaţii comerciale furnizate online
prin internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informaţii comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, servicii de marketing,
publicitate şi promovare, servicii de cercetare
şi informaţii de piață, regruparea în avantajul
terţilor a echipamentelor sportive, articolelor
de îmbrăcăminte, articolelor de încălțăminte
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienților să le vadă şi să le achiziționeze cât
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondență,
prin mijloace electronice, prin intermediul siteurilor web şi prin intermediul emisiunilor de
teleshopping.
41. Servicii educative în materie de yoga,
instruire în yoga, servicii educative, de
divertisment şi sportive, închiriere de echipament
şi instalaţii sportive, servicii sportive şi de fitness.

Pediatru ro
(531)

Clasificare Viena: 24.13.25; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, roșu
(Pantone 200C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Publicații electronice descarcabile, publicații
electronice descărcabile, înregistrate pe suport
computerizat, publicații electronice descărcabile
sub formă de reviste.
16. Publicaţii periodice tipărite.
35. Furnizarea de spaţiu publicitar în publicaţii
periodice, ziare şi reviste, organizare şi
realizare de evenimente promoționale, servicii
de informaţii comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informaţii comerciale furnizate
online dintr-o bază de date computerizată
sau de pe internet, publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piață,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul rețelelor de calculatoare şi
de comunicații, furnizare de informaţii privind
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produsele din indexuri baze de date, în
care se poate căuta, cu informaţii, inclusiv
text, documente electronice, baze de date,
informaţii grafice şi audiovizuale, prin intermediul
rețelelor de calculator şi globale, regruparea
în avantajul terţilor a publicațiilor periodice
tipărite, publicațiilor electronice descărcabile,
publicațiilor electronice descărcabile înregistrate
pe suport computerizat, publicațiilor electronice
descărcabile sub formă de reviste (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienților să le
vadă şi să le achiziționeze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.
41. Furnizare
de
publicaţii
electronice
nedescărcabile, furnizare de publicaţii on-line,
furnizare de publicaţii electronice dintr-o rețea
globală de calculatoare sau de pe internet,
nedescărcabile, furnizare de publicaţii dintr-o
rețea globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, organizare şi coordonare
de evenimente educaționale, organizare
de conferințe, elaborarea de materiale
didactice distribuite la conferințele profesionale,
organizare de seminarii, organizarea şi
conducerea de simpozioane, organizare de
conferințe şi simpozioane în domeniul medical,
organizare şi coordonare de conferințe,
congrese şi simpozioane.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01768
11/03/2019
OTTO TRAILER S.R.L., STR.
PLANTELOR, BL. P15, SC. B,
ET. 2, AP. 12, JUD. CONSTANTA,
HARSOVA, CONSTANȚA,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

OTTO TRAILER
(531)

Clasificare Viena: 26.11.06; 26.11.09;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.10; 29.01.12
(591) Culori revendicate:gri, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01769
11/03/2019
SC MEDICHUB MEDIA SRL,
BLD. TUDOR VLADIMIRESCU
NR. 22, GREEN GATE OFFICES,
ET. 11, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Psihiatru ro

text, documente electronice, baze de date,
informaţii grafice şi audiovizuale, prin intermediul
reţelelor de calculator şi globale, regruparea
în avantajul terţilor a publicaţiilor periodice
tipărite, publicaţiilor electronice descărcabile,
publicaţiilor electronice descărcabile înregistrate
pe suport computerizat, publicaţiilor electronice
descărcabile sub formă de reviste (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.
41. Furnizare
de
publicaţii
electronice
nedescărcabile, furnizare de publicaţii on-line,
furnizare de publicaţii electronice dintr-o reţea
globală de calculatoare sau de pe internet,
nedescărcabile, furnizare de publicaţii dintr-o
reţea globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, organizare şi coordonare
de evenimente educaţionale, organizare
de conferinţe, elaborarea de materiale
didactice distribuite la conferinţele profesionale,
organizare de seminarii, organizarea şi
conducerea de simpozioane, organizare de
conferinţe şi simpozioane în domeniul medical,
organizare şi coordonare de conferinţe,
congrese şi simpozioane.
───────

(531)

Clasificare Viena: 24.13.25; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, roşu
(Pantone 200C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Publicaţii electronice descărcabile, publicaţii
electronice descărcabile înregistrate pe suport
computerizat, publicaţii electronice descărcabile
sub formă de reviste.
16. Publicaţii periodice tipărite.
35. Furnizarea de spaţiu publicitar în publicaţii
periodice, ziare şi reviste, organizare şi
realizare de evenimente promoţionale, servicii
de informaţii comerciale furnizate online prin
internet sau o reţea globală de calculatoare,
servicii de informaţii comerciale furnizate
online dintr-o bază de date computerizată
sau de pe internet, publicitate, inclusiv
publicitatea online în reţele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi
de comunicaţii, furnizare de informaţii privind
produsele din indexuri baze de date, în
care se poate căuta, cu informaţii, inclusiv

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 01770
11/03/2019
MFOREST PRODUCTIE
TRUST S.R.L., B-DUL NICOLAE
BALCESCU NR. 26, ET. 5, AP.
22, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Gazeta de Nehoiu

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
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de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 01771
11/03/2019
SC KRASSCOM TRADING SRL ,
STR. BIRUINŢEI NR. 6, BL. D18,
SC. B, ET. 3, AP. 35, JUDEŢUL
NEAMŢ, PIATRA NEAMŢ, NEAMȚ,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

KRASSUS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────

(540)

M 2019 01772
11/03/2019
S.C. INDUSTRIAL COOLING
SERVICE S.R.L., ŞOS. MIHAI
BRAVU NR. 296, BL. 7, SC.
A, ET. 10, AP. 38, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

ICS INDUSTRIAL
COOLING SERVICE
(531)

Clasificare Viena: 26.13.25; 26.11.09;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.10
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01773
11/03/2019
S.C.BRICOSTORE ROMANIA
S.A., CALEA GIULEŞTI NR.1-3,
ET.2, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

BRICO DEPOT it's
good to be home
(531)

Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare
brută, metale sub formă de folie şi pulbere

pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi
artă. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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).
4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi fitile pentru iluminat. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, de navigaţie , topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, 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
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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).
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, , de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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).
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).
22. Frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul si depozitarea
materialelor în vrac, materiale de căptuşire,
amortizare şi de umplutură, cu excepţia
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, materiale textile fibroase brute şi
înlocuitori ai acestora. (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).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(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).
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).
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).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01774
11/03/2019
SC VACANTA DE VIS S.R.L.,
STR. STEFAN CEL MARE NR.
126, BL. F18, SC. B, AP. 22, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01775
11/03/2019
ASOCIATIA HORNARILOR,
CONSTRUCTORILOR DE
COSURI DE FUM SI SEMINEE
- A.S.F.O.C.H, STR. NICOLAE
BALCESCU NR. 6, JUD. MUREŞ,
REGHIN, MUREȘ, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Roxy Vacanţa de vis
ASFOCH

(531)

Clasificare Viena: 01.01.01; 01.01.05;
26.11.12; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.13
(591) Culori revendicate:vişiniu, roşu, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii 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).
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).
───────

(531)

Clasificare Viena: 13.03.02; 27.05.01;
27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(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).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01776
11/03/2019
SC MELATERA SRL, STR.
ŞTEFAN CEL MARE, NR. 593B,
JUD. BRAŞOV, GHIMBAV,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

SEVEN FORTRESSES
(531)

Clasificare Viena: 07.01.06; 03.13.04;
26.04.16; 26.04.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată). (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii 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.

M 2019 01777
11/03/2019
AUREL BLAJ, STR. AVRAM
IANCU NR. 11, JUD. BRAŞOV,
HARMAN, BRAȘOV, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Bio Carpathia
COOPERATIVA AGRICOLA
(531)

Clasificare Viena: 03.04.07; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.10; 29.01.03
(591) Culori revendicate:verde
(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.
(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
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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).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 01778
11/03/2019
BELLA BIKE IMPEX S.R.L., STR.
TEODOR MIHALI NR. 50, 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

BELLA BIKE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Biciclete, motociclete şi piese pentru
acestea, biciclete cu motor electric, cadre pentru
vehicule pe doua roţi, semnalizatoare pentru
biciclete, retrovizoare, scaune de siguranţă
pentru copii, coşuri pentru biciclete, huse pentru
şei de biciclete sau motociclete, pompe de
biciclete şi vehicule pe doua roţi, cărucioare
pentru biciclete, motoare de vehicule pe
două roţi, roţi de biciclete, roţi ajutătoare
pentru biciclete, dispozitive de reparare pentru
camerele de aer pentru anvelope de biciclete,
sisteme de blocare pentru biciclete, piese
de schimb şi accesorii pentru biciclete, furci
(componente pentru biciclete), butuci de roţi,
saboţi de frână (componente ale bicicletelor),
suspensii spate pentru biciclete, ghidoane de
biciclete, componente pentru biciclete, respectiv
capete de mânere de ghidon, schimbătoare faţă,
manete schimbătoare, întinzător lanţ, anvelope
de biciclete, accesorii pentru biciclete, mânere,
manete frână, frâne, cabluri de frână pentru

biciclete, placuţe de frână, pneuri, camere
de aer, jante pentru roţi, lanţuri de biciclete,
manivela de pedale, pedale, pinioane, şei, butuci
de roata pentru vehiculele pe doua roţi, tija
de şa de bicicletă, pinioane de lanţ pentru
roţi, nipluri pentru spiţe de bicicleta, spiţe de
bicicletă, angrenaje pentru bicicleta, bandaje
de roată pentru biciclete, suporturi de biciclete
pentru vehicule, alarme şi dispozitive antifurt,
apărători de noroi pentru vehicule cu motor pe
două roţi sau pentru biciclete, suporturi pentru
bidoane de apă pentru biciclete, capete de
ghidon pentru biciclete, coşuri adaptate pentru
vehicule pe două roţi, coşuri pentru cărucioare
de copii, cricuri (componente ale vehiculelor
terestre), huse de protecţie (ajustabile) pentru
biciclete, oglinzi retrovizoare, portbagaje pentru
biciclete, remorci pentru transport de biciclete,
prelate adaptate (croite pe formă) pentru remorci
ale vehiculelor, sonerii metalice pentru biciclete,
rasteluri pentru biciclete, vehicule aeronautice,
fără pilot, pe platforma independentă, şi anume
hoverboard, trotinete.
18. Rucsacuri sportive, şi anume pentru
biciclete, saci pentru biciclete, şi anume genţi
speciale pentru biciclete.
25. Îmbrăcăminte sportivă, îmbrăcăminte pentru
biciclisti, încălţăminte sportivă, încălţăminte
pentru biciclişti, tricouri, bluze sport, bluze
pentru ciclişti, bluze de trening cu gluga, bluze
de trening cu fermoar, jachete reflectorizante
(îmbrăcăminte), articole pentru acoperirea
capului, şepci, mănuşi, încălţăminte.
28. Protecţii de sport pentru ciclişti, protectii
cervicale (articole sportive), protecţii pentru
încheieturile mâinilor (articole sportive), protectii
de umăr, protecţii de piept, genunchiere, cotiere,
gambiere, protectii de coapse, glezniere (articole
sportive), mănuşi de protecţie pentru sport,
aparate de interior pentru fitness, skateboarduri,
triciclete pentru copii mici (jucării).
35. Servicii de comerţ de biciclete, de biciclete
de teren, de biciclete electrice, de trotinete, de
orice piese de schimb şi de orice accesorii
pentru aceste produse, servicii de comerţ cu
produse şi echipamente sportive, regruparea
în avantajul terţilor de biciclete, biciclete de
teren, biciclete electrice, trotinete, de orice
piese de schimb şi de orice accesorii pentru
aceste produse, precum şi de echipamente
sportive (exceptând transportul lor), permiţând
clientilor să vadă şi să achizitioneze cât mai
comod, prin magazine en-gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare, prin corespondenţă,
sau prin mijloare electronice, respectiv prin
intermediul site-urilor web, servicii de comerţ
online, servicii de import export, servicii de
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publicitate, marketing şi promovare, realizarea
de reclame, difuzare de anunţuri publicitare,
publicitate online, organizare de promoţii prin
mijloace audiovizuale, prezentare de produse
în scopuri promoţionale, informaţii comerciale,
organizare, coordonare şi planificare târguri şi
expoziţii cu caracter publicitar şi comercial,
conducerea şi administrarea afacerilor, lucrări
de birou, managementul afacerilor, informaţii şi
consiliere comercială pentru clienţi (consiliere
clienţi), analiză preţului, evaluări ale afacerilor,
recrutarea personalului, funcţii administrative.
37. Servicii de service, reparare, întreţinere
şi montare piese de schimb pentru biciclete,
consultanţă cu privire la repararea de
biciclete, reparare de piese de motoare,
reşaparea pneurilor şi anvelopelor, vulcanizarea
anvelopelor (reparaţie), construcţie şi montare
de standuri de prezentare, de scene şi de cabine,
instalare şi reparaţii de alarme antifurt.
40. Servicii de vopsire de biciclete.

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)
(151)
(732)

(740)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01779
11/03/2019
Asociaţia Professional Women's
Network Romania, STRADA
BAICULESTI, NR. 23, BL. E9,
SC. C, ET. 8, AP. 113, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

M 2019 01780
11/03/2019
APUSENI MOUNTAINS
RESEARCH CO S.R.L., STRADA:
MIHAIL KOGĂLNICEANU, NUMAR:
49A, JUDET: BIHOR, ORADEA,
410094, BIHOR, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR, NR. 12, AP. 3, JUD.
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

SYNERGY THERM
SKIN ESSENTIALS
(531)

MUZEUL FEMEILOR
REMARCABILE
(531)

Clasificare Viena: 02.03.16; 02.03.23;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.05
(591) Culori revendicate:mov (Pantone 262
C, 7647 C, 7744 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

Clasificare Viena: 05.05.16; 05.05.21;
29.01.13; 27.05.01; 27.05.02
(591) Culori revendicate:mov, alb, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, suplimente alimentare pentru oameni
și animale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 01781
11/03/2019
MACROMEX S.R.L., STR.
INGINERILOR TEI, NR.8, BL T31B,
AP.59, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
023718, BUCUREȘTI, ROMANIA

CORSO FEEL GOOD

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie, cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.

şi dezodorizante (exceptând transportul),
prezentarea acestora pentru vânzarea şi
vânzarea prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv online prin intermediul unui site
web propriu sau alte site-uri ale terţilor ori
platforme specializate, astfel încât terţii să
le cunoască şi să le achiziţioneze comod,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
publicitate, promoţii pentru aceste produse,
inclusiv online, informaţii, sfaturi comerciale şi
servicii de asistenţă comercială şi consultanţă
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse, servicii de import-export cu produse de
tipul celor menţionate, servicii oferite de lanţuri
de magazine şi magazine online specializate,
management şi administrarea afacerilor în
domeniul produselor cosmetice, articole de
parfumerie şi dezodorizante.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01784
11/03/2019
LE PARFUMERIE IULIU'S
& CONSTANTIN SRL, STR.
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
NR. 23, JUDEŢ ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA
LABIRINT AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. CORIOLAN PETREANU
NR.28, JUDEŢUL ARAD, ARAD,
ROMANIA

iuliu's PARFUMERIE
(531)

Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse cosmetice, articole de parfumerie şi
dezodorizante.
35. Servicii de comerţ şi regruparea în avantajul
terţilor a produselor cosmetice, parfumerie

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01785
11/03/2019
ELEGANCE MARIAGE SRL,
STR. DEALUL SPIREI 7E, JUDEŢ
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA
DENNEMEYER & ASSOCIATES
S.R.L., STR. AUREL VLAICU NR.
94, ET.1 BRAŞOV, 500178, RO, .

EM ELEGANCE MARIAGE
EVENT PLANNING
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.19; 29.01.12
Culori revendicate:auriu (Pantone
#f2ca2d), negru (Pantone #000000)
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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41. Servicii

de
planificare
petreceri
(divertisment).
43. Servicii de închiriere scaune, mese, feţe de
masă, sticlărie, servicii de catering care constau
în furnizarea de candybar, servicii de sculptură
în alimentaţie.
44. Servicii de aranjamente florale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 01786
11/03/2019
LORENA IORDACHE, STR.
AMIRAL HORIA MĂCELARIU
NR. 8-10, BL. 21/1, SC. A, ET. 3,
AP. 13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

#generaţianoastră

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învăţământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caracter tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de import-export, servicii oferite de lanţ de
magazine.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învăţământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caracter tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de import-export, servicii oferite de lanţ de
magazine.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01787
11/03/2019
LORENA IORDACHE, STR.
AMIRAL HORIA MĂCELARIU
NR. 8-10, BL. 21/1, SC. A, ET. 3,
AP. 13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

#exist

M 2019 01788
11/03/2019
NASUL ROŞU SRL, STR.
PRINCIPALĂ, NR. 19A, COMUNA
RÂFOV, JUDEŢ PRAHOVA, SAT
PALANCA, PRAHOVA, ROMANIA
S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

nasul roşu
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
05.03.13; 05.03.14; 26.11.01
(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

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
11/03/2019

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).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 01790
11/03/2019
GEORGE CIUCIUREANU, STR.
INDEPENDENTEI NR. 319,
JUDEŢUL PRAHOVA, BĂICOI,
PRAHOVA, ROMANIA

Piri-Piri

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 01789
11/03/2019
GEORGE CIUCIUREANU, STR.
INDEPENDENTEI NR. 319, JUDEŢ
PRAHOVA, BAICOI, PRAHOVA,
ROMANIA

POUTINE

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 şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01791
11/03/2019
SC POLICOLOR SA, BD.
THEODOR PALLADY NR.
51, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

MEFISTO
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.02; 29.01.07
Culori revendicate:maro roscat
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Coloranţi, lacuri şi vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
materiale pentru vopsit, mordanţi, răşini naturale
în stare brută, metale sub formă de folie sau
pulbere pentru pictori, decoratori, tipografi şi
artişti.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 01793
11/03/2019
BASF SE, CARL-BOSCHSTRASSE 38, LUDWIGSHAFEN
AM RHEIN, GERMANIA
ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI, NR 35, ETAJ
1, SECTOR 1,, BUCUREŞTI,
ROMANIA

ELIGA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse/preparate
chimice
pentru
agricultură, horticultură şi silvicultură, în special
produse/preparate pentru întărirea plantelor,
produse/preparate chimice sau biologice pentru
managementul stresului la plante, produse/
preparate de reglarea creşterii plantelor,
produse/preparate chimice pentru tratarea
seminţelor, gene (genes) de seminţe pentru
producţia agricolă.
5. Preparate pentru distrugerea şi combaterea
dăunătorilor, insecticide, fungicide, erbicide,
pesticide.

(531)

Clasificare Viena: 26.05.04; 27.05.01;
29.01.13
(591) Culori revendicate:roz, albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire.
44. Servicii medicale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01795
11/03/2019
SC RAIOMA SWEET SRL, CALEA
PIETROASA NR. 48, JUDEŢUL
ARGEŞ, CÂMPULUNG, ARGEȘ,
ROMANIA
INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP.
31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01794
11/03/2019
SC TOP DERM u.n.i. SRL, BD.
EROILOR NR. 28, BL. A2, SC.
B, PARTER, AP. 24, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP.
31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

TOP-DERM CLINICS We care

Mayore CHOCOLATE & CAKE
(531)

Clasificare Viena: 01.01.05; 26.01.16;
26.01.18; 27.05.01
(591) Culori revendicate:alb, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase şi tăiţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie şi cofetărie, ciocolată, îngheţată,
sorbeturi şi alte îngheţate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oţet, sosuri şi alte condimente,
gheaţă (apă îngheţată).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01796
11/03/2019
COSMIN BOGDAN LICSĂNDROIU,
STR. GIP MIHĂESCU BL. B, SC.
D, ET. 1, AP. 3, JUDEŢUL VÂLCEA,
DRĂGĂŞANI, VALCEA, ROMANIA
S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

CISO Medical
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii de asistenţă
medicală, servicii de asistenţă medicală oferite
de o clinică dentară, servicii stomatologice,
consultaţii stomatologice, îngrijire medicală,
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni,
servicii de stomatologie estetică.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01797
11/03/2019
SC BROTACEL SRL, BD. IULIU
MANIU NR. 187, PARTER,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Planteea PLANTOTECA
TA ONLINE SĂNĂTATEA
ESTE ÎN NATURA TA
(531)

Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.14;
27.05.01; 27.05.02

(591)

Culori revendicate:verde (Pantone
355C, 344C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, substanţe dietetice de uz
uman şi veterinar, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
11/03/2019

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01798
11/03/2019
SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ SA, *, VEVEY, 1800,
ELVEȚIA
DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
GENERAL DAVID PRAPORGESCU
NR. 7, SECTOR 2, BUCURESTI,
020965, BUCUREȘTI, ROMANIA

ALOMA STRACIATELLA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Glazură pentru prăjituri, îngheţată din
suc de fructe, şerbeturi, produse de
cofetărie îngheţate, prăjituri îngheţate, îngheţată,
deserturi congelate, iaurturi îngheţate, pudre
şi agenţi de întărire pentru fabricarea gheţii
comestibile şi/ sau gheţii pe bază de apă şi/
sau şerbeturilor şi/sau produselor de cofetărie
congelate şi/sau prăjiturilor îngheţate şi/sau
îngheţatei şi/sau iaurturilor îngheţate.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

(740)

(540)
(511)

M 2019 01799
11/03/2019
SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ SA, *, VEVEY, 1800,
ELVEȚIA
DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
GENERAL DAVID PRAPORGESCU
NR. 7, SECTOR 2, BUCURESTI,
020965, BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

ALOMA PROFITEROLE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Glazură pentru prăjituri, îngheţată din
suc de fructe, şerbeturi, produse de
cofetărie îngheţate, prăjituri îngheţate, îngheţată,
deserturi congelate, iaurturi îngheţate, pudre
şi agenţi de întărire pentru fabricarea gheţii
comestibile şi/ sau gheţii pe bază de apă şi/
sau şerbeturilor şi/sau produselor de cofetărie
congelate şi/sau prăjiturilor îngheţate şi/sau
îngheţatei şi/sau iaurturilor îngheţate.
───────

ALOMA NOISETTE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Glazură pentru prăjituri, îngheţată din
suc de fructe, şerbeturi, produse de
cofetărie îngheţate, prăjituri îngheţate, îngheţată,
deserturi congelate, iaurturi îngheţate, pudre
şi agenţi de întărire pentru fabricarea gheţii
comestibile şi/ sau gheţii pe bază de apă şi/
sau şerbeturilor şi/sau produselor de cofetărie
congelate şi/sau prăjiturilor îngheţate şi/sau
îngheţatei şi/sau iaurturilor îngheţate.

───────

(210)
(151)
(732)

M 2019 01800
11/03/2019
SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ SA, *, VEVEY, 1800,
ELVEȚIA
DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
GENERAL DAVID PRAPORGESCU
NR. 7, SECTOR 2, BUCURESTI,
020965, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

M 2019 01801
11/03/2019
BEST BRIDE SRL, STR.
SOMEȘUL RECE NR. 2, BL. VILA
9, SC. B, ET. 1, AP. 7, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

Best Bride
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor terţi,
inclusiv îmbrăcăminte, încălţăminte şi accesorii
pentru mirese (cu excepţia transportului lor)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul şi cu
ridicata în cadrul unor magazine, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de teleshopping, publicitate online într-o reţea computerizată, servicii de importexport.

(210)
(151)
(732)

───────

(511)

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 01802
11/03/2019
SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A., ELVEȚIA, VEVEY,
1800, ELVEȚIA
DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
GRAL. DAVID PRAPORGESCU
NR. 7, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020965

ALOMA TIRAMISU

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Glazură pentru prăjituri, înghețată din
suc de fructe, șerbeturi, produse de
cofetărie înghețate, prăjituri înghețate, înghețată,
deserturi congelate, iaurturi înghețate, pudre
și agenți de întărire pentru fabricarea gheții
comestibile și/sau gheții pe bază de apă și/
sau șerbeturilor și/sau produselor de cofetărie
congelate și/sau prăjiturilor înghețate și/sau
înghețatei și/sau iaurturilor înghețate.
───────

(740)

(540)

M 2019 01803
11/03/2019
SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A., ELVEȚIA, VEVEY,
1800, ELVEȚIA
DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
GRAL. DAVID PRAPORGESCU
NR. 7, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020965

BEST DOUBLE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Glazură pentru prăjituri, înghețată din
suc de fructe, șerbeturi, produse de
cofetărie înghețate, prăjituri înghețate, înghețată,
deserturi congelate, iaurturi înghețate, pudre
și agenți de întărire pentru fabricarea gheții
comestibile și/sau gheții pe bază de apă și/
sau șerbeturilor și/sau produselor de cofetărie
congelate și/sau prăjiturilor înghețate și/sau
înghețatei și/sau iaurturilor înghețate.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 01804
11/03/2019
SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A., ELVEȚIA, VEVEY,
1800, ELVEȚIA
DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
GRAL. DAVID PRAPORGESCU
NR. 7, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020965

BEST FULL

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Glazură pentru prăjituri, înghețată din
suc de fructe, șerbeturi, produse de
cofetărie înghețate, prăjituri înghețate, înghețată,
deserturi congelate, iaurturi înghețate, pudre
și agenți de întărire pentru fabricarea gheții
comestibile și/sau gheții pe bază de apă și/
sau șerbeturilor și/sau produselor de cofetărie
congelate și/sau prăjiturilor înghețate și/sau
înghețatei și/sau iaurturilor înghețate.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01805
11/03/2019
SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A., ELVEȚIA, VEVEY,
1800, ELVEȚIA
DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
GRAL. DAVID PRAPORGESCU
NR. 7, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020965

BEST FULL ROCKY ROAD

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Glazură pentru prăjituri, înghețată din
suc de fructe, șerbeturi, produse de
cofetărie înghețate, prăjituri înghețate, înghețată,
deserturi congelate, iaurturi înghețate, pudre
și agenți de întărire pentru fabricarea gheții
comestibile și/sau gheții pe bază de apă și/
sau șerbeturilor și/sau produselor de cofetărie
congelate și/sau prăjiturilor înghețate și/sau
înghețatei și/sau iaurturilor înghețate.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

(740)

(540)
(511)

M 2019 01806
11/03/2019
SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A., ELVEȚIA, VEVEY,
1800, ELVEȚIA
DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
GRAL. DAVID PRAPORGESCU
NR. 7, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020965

OVER TOPGUN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Glazură pentru prăjituri, înghețată din
suc de fructe, șerbeturi, produse de
cofetărie înghețate, prăjituri înghețate, înghețată,
deserturi congelate, iaurturi înghețate, pudre
și agenți de întărire pentru fabricarea gheții
comestibile și/sau gheții pe bază de apă și/
sau șerbeturilor și/sau produselor de cofetărie
congelate și/sau prăjiturilor înghețate și/sau
înghețatei și/sau iaurturilor înghețate.

───────

(210)
(151)
(732)

M 2019 01807
11/03/2019
SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A., ELVEȚIA, VEVEY,
1800, ELVEȚIA
DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
GRAL. DAVID PRAPORGESCU
NR. 7, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020965

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01809
11/03/2019
BATES INTERNATIONAL SRL,
STR. DIFUZORULUI NR. 3, ET.
2, INTERFON 3C, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

PIRULO ROCKET

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Glazură pentru prăjituri, înghețată din
suc de fructe, șerbeturi, produse de
cofetărie înghețate, prăjituri înghețate, înghețată,
deserturi congelate, iaurturi înghețate, pudre
și agenți de întărire pentru fabricarea gheții
comestibile și/sau gheții pe bază de apă și/
sau șerbeturilor și/sau produselor de cofetărie
congelate și/sau prăjiturilor înghețate și/sau
înghețatei și/sau iaurturilor înghețate.
───────

BATES architects
and engineers
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
26.11.01; 26.11.08; 29.01.13
Culori revendicate:roșu, alb, negru
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii de analiză industrială și de cercetare
industrială, servicii de inginerie structurală,
proiectare în domeniul ingineriei, proiectare și
consultanță în inginerie, servicii de arhitectură și
inginerie, expertize tehnice (lucrări de inginerie),
planificare de proiecte tehnice în domeniul
ingineriei.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01811
11/03/2019
DANIEL LAURENTIU
BADULESCU, STR. HOREA
NR. 38, JUD. BIHOR, ORADEA,
410080, BIHOR, ROMANIA

Oradea Journal of
Business and Economics

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Publicații electronice, descărcabile.
16. Reviste (publicații periodice), publicații
periodice tipărite.
───────

