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Cereri Mărci publicate în 18/07/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 04911 11/07/2019 SC RESTAURANT CASA IOSIF

SRL
CASA SICU

2 M 2019 04913 11/07/2019 SC VORTEX INNOVATIVE
SOLUTIONS SRL

VORTEX INNOVATIVE
SOLUTIONS

3 M 2019 05108 11/07/2019 ACADEMIA DE ȘTIINȚE
AGRICOLE ȘI SILVICE
GHEORGHE IONESCU-
ȘIȘEȘTI

ACADEMIA DE ȘTIINȚE
AGRICOLE ȘI SILVICE
"GHEORGHE IONESCU -
ȘIȘEȘTI"

4 M 2019 05109 11/07/2019 BEST IMPLANTODENT SRL-D BEST DENT

5 M 2019 05110 11/07/2019 SC MARKANT C.L. GROUP
SRL

RUFĂRIE Copaia cu albituri

6 M 2019 05111 11/07/2019 ASOCIATIA CRESCATORILOR
DE ANIMALE DIN ORASUL
CUGIR

Asociatia crescatorilor de
Animale din orasul Cugir 2007
ACA CUGIR

7 M 2019 05112 11/07/2019 SC BETACO AUTOCLIMA SRL GYMTECH

8 M 2019 05113 11/07/2019 SC EFFECT NAILS SRL VOFEMME

9 M 2019 05114 11/07/2019 SC EFFECT NAILS SRL NAILS FACTORY

10 M 2019 05115 11/07/2019 ASOCIATIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA
CENTRUL REGIONAL PENTRU
DEZVOLTAREA DURABILA SI
PROMOVAREA TURISMULUI-
TARA FAGARASULUI

TARA FAGARASULUI

11 M 2019 05116 11/07/2019 MARK LAKOMCSIK stirilezilei

12 M 2019 05117 11/07/2019 CORNEL CODREANU HEROES RACE

13 M 2019 05118 11/07/2019 RECICLAD'OR S.A. ape libere

14 M 2019 05119 11/07/2019 PERFECT PURE NATURAL SRL uPotent

15 M 2019 05120 11/07/2019 MOVALEXCOM SRL Clătita uriaşă

16 M 2019 05121 11/07/2019 SC LOGITRADE SRL Mini stile

17 M 2019 05122 11/07/2019 NEI GUARD PROTECȚIE SRL NGP NEI GUARD PROTECȚIE

18 M 2019 05123 11/07/2019 SC LOGITRADE SRL LA ROSA by LAURA BALDINI

19 M 2019 05124 11/07/2019 NICOLAU PAUL Paul's Seafood

20 M 2019 05125 11/07/2019 NICOLAU PAUL pescobar

21 M 2019 05126 11/07/2019 NICOLAU PAUL FESTIVALUL LUMINII PE APĂ
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2019 05127 11/07/2019 NICOLAU PAUL ROMANIAN WATER LANTERN

FESTIVAL

23 M 2019 05128 11/07/2019 MECICAPROD SRL august Fructe coapte în soarele
României

24 M 2019 05129 11/07/2019 ASOCIAŢIA ORDO
HOSPITALIUM EQUESTRUM
SANCTI JOHANNIS - O.H.E.S.J.

ORDO HOSPITALIUM
EQUESTRUM SANCTI
JOHANNIS - O.H.E.S.J.
PRINCIPATO SANCTA
TRINITAS M

25 M 2019 05130 11/07/2019 MONALISA FLORENTINA
NICOLICI MUNTEANU

SUSTENABILIA

26 M 2019 05131 11/07/2019 SC MYOSOTIS SRL MYOSOTIS Excelenţă în
Consilierea Pacientului

27 M 2019 05132 11/07/2019 SC MYOSOTIS SRL bebe Myo ...din grijă pentru puiul
tău

28 M 2019 05135 11/07/2019 ELSYLINE S.R.L. TRADITIONAL by Mureşan

29 M 2019 05136 11/07/2019 HABITAT RESEARCH SRL HABITAT BROKERS; REAL
ESTATE MADE EASY

30 M 2019 05137 11/07/2019 AOQI STAR S.R.L. M R MICHELI ROUS

31 M 2019 05138 11/07/2019 SC ORIENT XIANZHI
ECONOMIC SRL

MOBILA BIROU ORIENT

32 M 2019 05139 11/07/2019 TINA ORANGE SHOP S.R.L. TINA Fara cusatura

33 M 2019 05140 11/07/2019 TINA ORANGE SHOP S.R.L. ADI Fara cusatura

34 M 2019 05141 11/07/2019 SC BOHEMIAN TIMES SRL BOHEMIAN FLOWERS

35 M 2019 05142 11/07/2019 FLORIN ARSENIE Master Tech Air suspension
Premium Quality

36 M 2019 05143 11/07/2019 HELLEN'S ROCK INVESTITII
SRL

RIVIERA HOTEL AND RESORT
BY QUEENS

37 M 2019 05144 11/07/2019 LUXURY EXCLUSIVE CLUB
SRL

Imperia LUXURY CLUB

38 M 2019 05145 11/07/2019 NICOLAE CRISTIAN JUSCU EC EXPERT CONTROL
contabilitate consultanță fiscală
expertize salarizare

39 M 2019 05146 11/07/2019 AGENTIA BINILI INVINGE SRL PINK IS THE NEW GOLD

40 M 2019 05147 11/07/2019 BIG POUF SRL pouf

41 M 2019 05148 11/07/2019 AGENTIA BINILI INVINGE SRL ROZ ESTE NOUL GOLD

42 M 2019 05149 11/07/2019 GLOBAL E BUSINESS
SOLUTION GROUP SRL

ZONIZ
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
43 M 2019 05150 11/07/2019 SCEA AGRIFLORE Noi COS-PRO decidem să

MARCA PRODUCĂTORULUI ȘI
A CONSUMATORULUI

44 M 2019 05151 11/07/2019 MIRCEA-ANDREI HORGA Alphas entrepreneurship
kindergarten
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(210) M 2019 04911
(151) 11/07/2019
(732) SC RESTAURANT CASA IOSIF

SRL, STR. NICOLAE TITULESCU
NR. 48, CAMERA 3, JUDEŢUL
CĂLĂRAŞI, LEHLIU GARA,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA,
BDUL. UNIRII BL. 16C, AP. 12,
JUDEŢUL BUZĂU, BUZĂU,
120013, ROMANIA

(540)

CASA SICU

(531) Clasificare Viena: 11.01.01; 11.01.02;
25.01.25; 26.01.04; 26.01.12; 27.05.02;
27.05.24

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

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 04913
(151) 11/07/2019
(732) SC VORTEX INNOVATIVE

SOLUTIONS SRL, STR.
INDUSTRIEI NR. 8, BIROUL NR.
2, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI, LEHLIU
GARA, CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA,
BDUL. UNIRII BL. 16C, AP. 12,
JUDEŢUL BUZĂU, BUZĂU,
120013, ROMANIA

(540)

VORTEX INNOVATIVE
SOLUTIONS

(531) Clasificare Viena: 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────
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(210) M 2019 05108
(151) 11/07/2019
(732) ACADEMIA DE ȘTIINȚE

AGRICOLE ȘI SILVICE
GHEORGHE IONESCU-ȘIȘEȘTI,
BDUL. MĂRĂȘTI NR. 61,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011464,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ACADEMIA DE
ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI
SILVICE "GHEORGHE
IONESCU - ȘIȘEȘTI"

(531) Clasificare Viena: 02.03.04; 02.03.17;
02.03.22; 26.01.14; 26.01.15; 26.01.21;
01.15.05; 05.07.02; 29.01.12

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

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.

───────

(210) M 2019 05109
(151) 11/07/2019
(732) BEST IMPLANTODENT SRL-D,

STR. PĂCII NR. 2, CABINET NR.
3, BL. P1, SC. A, PARTER, AP. 2,
JUD. TULCEA, TULCEA, TULCEA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE, NR. 51, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

BEST DENT

(531) Clasificare Viena: 02.09.10; 27.05.12;
27.05.15; 29.01.12

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

clase:
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).
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) M 2019 05110
(151) 11/07/2019
(732) SC MARKANT C.L. GROUP SRL,

ALEEA MERCUR NR. 3A, BL. 106,
AP. 4, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE, NR. 51, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

RUFĂRIE Copaia cu albituri

(531) Clasificare Viena: 09.03.09; 19.01.01;
19.01.08; 26.04.16; 26.04.18; 27.05.11;
27.05.12; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, maro, bej
(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).

───────

(210) M 2019 05111
(151) 11/07/2019
(732) ASOCIATIA CRESCATORILOR DE

ANIMALE DIN ORASUL CUGIR,
STR. VICTORIEI NR. 9, JUD.
ALBA, CUGIR, ALBA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE, NR. 51, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Asociatia crescatorilor
de Animale din orasul

Cugir 2007 ACA CUGIR

(531) Clasificare Viena: 03.03.01; 03.03.15;
03.04.02; 03.04.12; 03.04.13; 03.04.18;
03.04.20; 24.03.13; 24.07.01; 24.07.11;
27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:alb, negru, gri, roșu,
galben, albastru

(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).
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,
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malţ (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
40. Tratarea materialelor (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 05112
(151) 11/07/2019
(732) SC BETACO AUTOCLIMA

SRL, ŞOS. OLTENIŢEI NR.
103, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE, NR. 51, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
GYMTECH

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente 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 (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 05113
(151) 11/07/2019
(732) SC EFFECT NAILS SRL, STR.

CĂDEREA BASTILIEI NR. 19,
ET. 1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE, NR. 51, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

VOFEMME

(531) Clasificare Viena: 26.11.03; 26.11.08;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.15
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(591) Culori revendicate:roz, mov, crem, gri,
negru

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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).

───────

(210) M 2019 05114
(151) 11/07/2019
(732) SC EFFECT NAILS SRL, STR.

CĂDEREA BASTILIEI NR. 19,
ET. 1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE, NR. 51, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

NAILS FACTORY

(531) Clasificare Viena: 26.13.01; 01.15.15;
27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, mov, roz,
negru, crem

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

───────
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(210) M 2019 05115
(151) 11/07/2019
(732) ASOCIATIA DE DEZVOLTARE

INTERCOMUNITARA
CENTRUL REGIONAL PENTRU
DEZVOLTAREA DURABILA SI
PROMOVAREA TURISMULUI-
TARA FAGARASULUI, COMUNA
VIȘTEA NR. 132, JUD. BRAȘOV,
SAT VIȘTEA, BRAȘOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE, NR. 51, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
TARA FAGARASULUI

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

20. 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).
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).

───────

(210) M 2019 05116
(151) 11/07/2019
(732) MARK LAKOMCSIK, STR.

COZIEI NR. 20, ET. 1, AP. 2, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410090, BIHOR,
ROMANIA

(540)
stirilezilei
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

38. Furnizarea accesului la conținuț, pagini de
internet și portaluri, furnizarea accesului la
site-uri web pe Internet, furnizare de acces
la conținut, site-uri și portaluri de internet,
transmitere electronică de știri, servicii ale
agențiilor de presă (transmitere de știri),
servicii de agenții de știri electronice, servicii
ale agențiilor de știri pentru telecomunicații,
servicii ale agențiilor de știri pentru transmisii
electronice, servicii de redirecționare a site-
urilor web, servicii de telecomunicații prestate
pe platforme și portaluri de internet, servicii de
telecomunicații prestate pe platforme și portaluri
pe internet și pe alte suporturi media, servicii
de comunicare online, servicii de comunicare
pe internet, servicii de comunicații digitale,
servicii de comunicații, furnizare de servicii de
comunicații online.
41. Publicare de reviste pe internet, publicare
pe internet a unui ziar pentru clienți, publicare
online de ziare electronice, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, servicii de
programare a știrilor în vederea transmiterii prin
internet, servicii de publicare electronică.

───────

(210) M 2019 05117
(151) 11/07/2019
(732) CORNEL CODREANU, BDUL.

LIVIU REBREANU NR. 50, JUD.
TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300755, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)
HEROES RACE

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

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

───────

(210) M 2019 05118
(151) 11/07/2019
(732) RECICLAD'OR S.A., STR. ATENA

NR. 11, ET. 2, AP. 4, CAMERA
3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
- NEGOMIREANU LIVIA , ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL.14A, SC.4, AP.127, ET. 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011146

(540)

ape libere

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.06

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
P 115-12C, Pantone 109-5C, Pantone
106-7C, 102-8C, Pantone 103-16C)

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

35. Servicii de marketing în domeniul reciclării
deşeurilor, servicii de analiză a preţului de cost
pentru depozitarea, eliminarea, manipularea
şi reciclarea deşeurilor, servicii şi campanii
publicitare pentru sensibilizarea publicului la
problemele de mediu.
36. Prestare de servicii filantropice de strângere
de fonduri caritabile pentru protecţia mediului.
37. Ridicarea deşeurilor (curăţare), colectarea
de deşeuri (curăţarea gunoaielor), deblocarea
vaselor pentru debarasarea deşeurilor, servicii
de evacuare a deşeurilor (servicii de curăţenie).
39. Colectarea, transportul şi depozitarea
deşeurilor, ridicarea containerelor pentru deşeuri
(transport), ridicare de bene pentru deşeuri
(transport).
40. Reciclarea deşeurilor şi gunoiului, tratarea
deşeurilor (transformare), sortarea deşeurilor
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şi materialelor reciclabile (transformare),
incinerarea deşeurilor şi gunoiului, distrugerea
deşeurilor şi gunoaielor, decontaminarea
materialelor periculoase, servicii de gestionare a
deşeurilor, servicii de recuperare a materialelor
din deşeuri, servicii de informaţii, de consiliere şi
de consultanţă referitoare la reciclarea gunoiului
şi a deşeurilor, informaţii despre tratarea
materialelor, refolosirea creativă (reciclarea
deşeurilor), tratarea deşeurilor în domeniul
controlului poluării mediului, servicii de tratare
a apei, servicii de purificare a apei, servicii
de purificare a apei în mediul sau natural,
consultanţă în domeniul tratării apei, servicii de
informare în legătură cu tratarea apei, servicii de
purificare a apei în mediul sau natural, tratarea
apei reziduale, servicii de tratare a solului, a
deşeurilor sau a apei (servicii de refacere a
mediului), regenerarea apei, servicii de închiriere
de echipamente de tratare a apei.
41. Furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, organizarea şi
susţinerea de seminarii, conferinţe, colocvii cu
privire la protecţia calităţii apelor naturale şi
a mediului inconjurător, servicii educative în
materie de poluare a apei, servicii de educaţie şi
instruire privind conservarea naturii şi a mediului
inconjurător.
42. Servicii de monitorizare a calităţii apei,
servicii de analiză a calităţii apei, servicii de
testare a mediului înconjurator pentru a detecta
substanţe contaminante din apă, colectare de
informaţii privind mediul inconjurător, studii
în domeniul protecţiei mediului înconjurător,
servicii de evaluare a stării mediului
înconjurator, servicii de culegere de date
despre calitatea apei şi a mediului inconjurator,
servicii ştiinţifice şi tehnologice furnizate
pentru construire de aparate, instalaţii şi/
sau vehicule pentru transportul, ambalarea,
depozitarea, gestionarea, eliminarea, tratarea şi/
sau reciclarea deşeurilor, servicii de consultanţă
în domeniul protecţiei mediului.

───────

(210) M 2019 05119
(151) 11/07/2019
(732) PERFECT PURE NATURAL

SRL, STR. GHEORGHE M
GEORGESCU NR. 19, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

uPotent

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 24.17.15

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente 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.
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).

───────
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(210) M 2019 05120
(151) 11/07/2019
(732) MOVALEXCOM SRL, STR.

HARMANULUI NR. 112, BL. 11,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) Cabinet Individual de Proprietate
Industrială Ivănescu Gabriel
Dan, STR.AVRAM IANCU NR.48A,
SC.B, AP.10, BRAŞOV, ROMÂNIA,
BRAŞOV, 500086, ROMANIA

(540)

Clătita uriaşă

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Produse de brutărie, de patiserie, de
cofetărie, ciocolată şi deserturi.
43. Servicii de furnizare de alimente si bauturi,
servicii de restaurant.

───────

(210) M 2019 05121
(151) 11/07/2019
(732) SC LOGITRADE SRL, STR.

ZBORULUI NR. 8, SC. 4, ETAJ
7, AP. 26, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA , ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR.94,
BL.14A, SC.4, ET. 2, AP.127,
SECTOR 1 , BUCUREŞTI ,
ROMANIA

(540)

Mini stile

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.07; 29.01.13

(591) Culori revendicate:gri (Pantone 428C,
430C), negru (Pantone Process Black),
roşu (Pantone 186C)

(511) 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).

───────
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(210) M 2019 05122
(151) 11/07/2019
(732) NEI GUARD PROTECȚIE SRL,

STR. INTRAREA GHIOZDANULUI
NR. 6A, CAMERA NR. 6, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

NGP NEI GUARD PROTECȚIE

(531) Clasificare Viena: 24.01.05; 24.01.15;
27.05.01; 27.05.07; 29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru, roșu, alb,
negru

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2019 05123
(151) 11/07/2019
(732) SC LOGITRADE SRL, STR.

ZBORULUI NR. 8, SC. 4, ETAJ
7, AP. 26, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA , ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR.94,
BL.14A, SC.4, ET. 2, AP.127,
SECTOR 1 , BUCUREŞTI ,
ROMANIA

(540)

LA ROSA by LAURA BALDINI

(531) Clasificare Viena: 05.05.01; 05.05.21;
27.03.11; 26.04.15; 26.04.18; 27.05.01;
29.01.13

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Black C), roșu (Pantone 186 C), alb

(511) 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).

───────
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(210) M 2019 05124
(151) 11/07/2019
(732) NICOLAU PAUL, STR. PIPERA

NR. 168A, JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Paul's Seafood

(531) Clasificare Viena: 03.09.10; 03.09.24;
26.11.03; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
35. Strângerea la un loc, în folosul terților,
a peștelui și fructelor de mare (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin piețe, prin mijloace electronice.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.
43. Servicii oferite de restaurante, servicii de
furnizare de alimente și băuturi, servicii de bar,
cafenea, servicii de catering care constau în
furnizarea de alimente și băuturi.

───────

(210) M 2019 05125
(151) 11/07/2019
(732) NICOLAU PAUL, STR. PIPERA

NR. 168A, JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

pescobar

(531) Clasificare Viena: 03.09.24; 27.05.01;
29.01.12

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

clase:
43. Servicii oferite de restaurante, servicii de
furnizare de alimente și băuturi, servicii de bar,
cafenea, servicii de catering care constau în
furnizarea de alimente și băuturi.

───────

(210) M 2019 05126
(151) 11/07/2019
(732) NICOLAU PAUL, STR. PIPERA

NR. 168A, JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)
FESTIVALUL LUMINII PE APĂ

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

41. Servicii care au ca scop principal
divertismentul, amuzamentul sau recreerea
persoanelor, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, servicii de karaoke, planificarea de
petreceri (divertisment).

───────
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(210) M 2019 05127
(151) 11/07/2019
(732) NICOLAU PAUL, STR. PIPERA

NR. 168A, JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)
ROMANIAN WATER
LANTERN FESTIVAL

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

41. Servicii care au ca scop principal
divertismentul, amuzamentul sau recreerea
persoanelor, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, servicii de karaoke, planificarea de
petreceri (divertisment).

───────

(210) M 2019 05128
(151) 11/07/2019
(732) MECICAPROD SRL, COMUNA

COPACENI NR. 39 BIS, JUDEŢUL
VÂLCEA, SAT HOTARASA,
VALCEA, ROMANIA

(540)

august Fructe coapte
în soarele României

(531) Clasificare Viena: 01.03.02; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.13

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

clase:
31. Fructe proaspete.

───────

(210) M 2019 05129
(151) 11/07/2019
(732) ASOCIAŢIA ORDO HOSPITALIUM

EQUESTRUM SANCTI JOHANNIS
- O.H.E.S.J., ALEEA SĂNDULEŞTI
NR. 2, BL. OD7, SC. B, ET. 9, AP.
77, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ORDO HOSPITALIUM
EQUESTRUM

SANCTI JOHANNIS -
O.H.E.S.J. PRINCIPATO

SANCTA TRINITAS M

(531) Clasificare Viena: 03.07.02; 24.11.01;
24.11.11; 24.13.01; 24.13.04; 25.01.18;
27.05.01; 27.05.21

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

16. Publicaţii periodice, magazine (reviste
tipărite), broşuri, materiale tipărite, ziare tipărite
pe hârtie, fotografii (tipărite).
36.  Servicii de caritate (strângerea de fonduri
caritabile).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
44. Servicii medicale.
45. Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

───────
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(210) M 2019 05130
(151) 11/07/2019
(732) MONALISA FLORENTINA

NICOLICI MUNTEANU, CALEA
PLEVNEI NR. 141, BL. 2, SC. C,
AP. 60, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SUSTENABILIA

(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.

───────

(210) M 2019 05131
(151) 11/07/2019
(732) SC MYOSOTIS SRL, DRUMUL

DE CENTURA NR. 236, JUDETUL
GALAŢI, GALATI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN
SRL, STR. ŢEPEŞ VODĂ, NR.
130, ET. 1, AP. C1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

MYOSOTIS Excelenţă în
Consilierea Pacientului

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
24.13.25; 26.01.04; 29.01.12

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare , preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pensat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse

pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
41.  Educaţie, furnizarea de instruire,
organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
organizarea de evenimente, organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale,
organizarea şi susţinerea de seminarii
şi simpozioane predare/servicii educaţionale/
servicii de instruie, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
42.  Servicii ştiinţifice, servicii de cercetare şi
inovaţie în domeniul chimico-farmaceutic.

───────

(210) M 2019 05132
(151) 11/07/2019
(732) SC MYOSOTIS SRL, DRUMUL

DE CENTURA, NR. 236, JUDET
GALATI, GALATI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN
SRL, STR. ŢEPEŞ VODĂ, NR.
130, ET. 1, AP. C1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

bebe Myo ...din grijă
pentru puiul tău

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

(591) Culori revendicate:verde, galben, maro,
albastru, violet

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pensat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
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41. Educaţie, furnizarea de instruire,
organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
organizarea de evenimente, organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale,
organizarea şi susţinerea de seminarii şi
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruie, organizarea şi susţinerea de
ateliere(instruire).
42. Servicii ştiinţifice, servicii de cercetare şi
inovaţie în domeniul chimico-farmaceutic.

───────

(210) M 2019 05135
(151) 11/07/2019
(732) ELSYLINE S.R.L. , BD.

REPUBLICII NR. 13, AP. 9, JUD.
MRARAMUREŞ
, BAIA MARE, 430263,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR. 12, AP. 3, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

TRADITIONAL by Mureşan

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 26.04.03;
26.11.13; 26.13.25

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
(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, materiale de desen și materiale pentru
artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare.
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), articole
pentru curățare, sticlă brută sau semiprelucrată,
cu excepția sticlei pentru construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2019 05136
(151) 11/07/2019
(732) HABITAT RESEARCH SRL,

STR. DECEBAL NR. 22, JUD.
ILFOV, AFUMATI, 077010, ILFOV,
ROMANIA

(540)
HABITAT BROKERS; REAL

ESTATE MADE EASY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Servicii ale agențiilor imobiliare, servicii de
brokeraj de proprietăți imobiliare.

───────
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(210) M 2019 05137
(151) 11/07/2019
(732) AOQI STAR S.R.L., STR.

IZVOARELOR NR. 31, CAMERA 1,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

M R MICHELI ROUS

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2019 05138
(151) 11/07/2019
(732) SC ORIENT XIANZHI ECONOMIC

SRL, BLD. VOLUNTARI NR. 106
BIS, C2, ET. 1, CAM. 9, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

MOBILA BIROU ORIENT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.02

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

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).

───────

(210) M 2019 05139
(151) 11/07/2019
(732) TINA ORANGE SHOP S.R.L., STR.

LINIA DE CENTURA NR. 17, ÎN
CADRUL COMPLEXULUI ''CHINA
TOWN'', SPATIUL COMERCIAL
NR. 589 SITUAT ÎN HATA A,
COM. AFUMAŢI, JUD. ILFOV, SAT
AFUMAŢI, ILFOV, ROMANIA

(540)

TINA Fara cusatura

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.13.08;
05.13.09; 03.07.24

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.

───────
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(210) M 2019 05140
(151) 11/07/2019
(732) TINA ORANGE SHOP S.R.L., STR.

LINIA DE CENTURA NR. 17, ÎN
CADRUL COMPLEXULUI ''CHINA
TOWN'', SPATIUL COMERCIAL
NR. 589 SITUAT ÎN HATA A,
COM. AFUMAŢI, JUD. ILFOV, SAT
AFUMAŢI, ILFOV, ROMANIA

(540)

ADI Fara cusatura

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
25.01.19

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2019 05141
(151) 11/07/2019
(732) SC BOHEMIAN TIMES SRL,

STR. CATANESTI NR. 15A, JUD.
HUNEDOARA, LOC. ANINOASA,
335100, HUNEDOARA, ROMANIA

(540)
BOHEMIAN FLOWERS

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

44. Servicii de artă florală (florărie), aranjamente
florale.

───────

(210) M 2019 05142
(151) 11/07/2019
(732) FLORIN ARSENIE, STR.

GOSPODARILOR NR. 5, BL.
10, SC. B, AP. 5, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Master Tech Air suspension
Premium Quality

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.11.01

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

12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.

───────
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(210) M 2019 05143
(151) 11/07/2019
(732) HELLEN'S ROCK INVESTITII

SRL, STR. TITU MAIORESCU
NR. 36F, CAMERA 6, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

RIVIERA HOTEL AND
RESORT BY QUEENS

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.16; 05.05.20; 26.11.12

(591) Culori revendicate:maro (R145 G111
B93), auriu (R213 G187 B148)

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

39. Organizarea de croaziere, organizarea de
călătorii, organizare de circuite turistice.
41. Oferirea de facilități de înot, planificarea
de petreceri (divertisment), organizarea de
spectacole artistice, organizare de activități
sportive și competiții sportive, punerea la
dispoziția clienților de terenuri și facilități pentru
sport.
43. Servicii de cazare temporară, servicii
de unităţi de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii hoteliere, închirierea sălilor de şedinţe,
închirierea de (locuinţe pentru) cazare
temporară, închiriere de săli pentru evenimente
sociale, rezervări pentru cazarea temporară,

servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), furnizarea de
facilităţi pentru camping, servicii de restaurant,
servicii de bar, organizare de recepții pentru
evenimente și petreceri (furnizare de mâncare și
băutură).
44. Servicii de frumusețe oferite de un centru
SPA, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni.

───────

(210) M 2019 05144
(151) 11/07/2019
(732) LUXURY EXCLUSIVE CLUB

SRL, SOS. MORARILOR NR. 2B,
CAMERA 7, ETAJ 4, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Imperia LUXURY CLUB

(531) Clasificare Viena: 26.01.05; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru închis,
portocaliu închis

(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, materiale de desen și materiale pentru
artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare.
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. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2019 05145
(151) 11/07/2019
(732) NICOLAE CRISTIAN JUSCU,

STR. ANA IPATESCU NR. 10B,
JUDEȚUL GORJ, TARGU JIU,
GORJ, ROMANIA

(540)

EC EXPERT CONTROL
contabilitate consultanță

fiscală expertize salarizare

(531) Clasificare Viena: 20.01.03; 26.11.01;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
35. Contabilitate, audit contabil, evidență
contabilă, evidență contabilă și
contabilitate, contabilitate computerizată,
contabilitate informatizată, contabilitate analitică,
contabilitate, în special evidență contabilă,
servicii de contabilitate și evidență contabilă,
contabilitate de gestiune, contabilitate și audit,
consiliere (contabilitate) fiscală, consultanță
(contabilitate) fiscală, consultanță fiscală
(contabilitate), contabilitate pentru terți, evidență
contabilă (pentru terți), servicii de expertiză
contabilă judiciară, consiliere contabilă în
domeniul fiscal, consultanță și informații
privind contabilitatea, consiliere contabilă privind
întocmirea declarațiilor fiscale, servicii de
consultanță în contabilitatea comercială, servicii
de contabilitate pentru fuziuni și achiziții,
servicii în domeniul afacerilor oferite de experți
contabili, servicii de consultanță și informare
cu privire la contabilitate, auditare afaceri,
audit financiar, audit, întocmirea declarațiilor
fiscale, servicii de depunere a declarațiilor
fiscale, întocmirea de declarații anuale pentru
întreprinderi comerciale, pregătirea și întocmirea
declarațiilor de impozit pe venit, servicii
de consiliere referitoare la declarațiile de
venit (contabilitate), servicii de consultanță
fiscală și asistență la întocmirea declarațiilor
fiscale, întocmire de rapoarte economice, studii

economice în scopuri comerciale, servicii de
expertize în
domeniul eficienței economice.
36. Investirea fondurilor, gestiunea fondurilor,
acordare de fonduri, consultanță fiscală (nu
contabilitate), consiliere fiscală (nu contabilitate),
servicii de consultanță fiscală (nu contabilitate),
expertize fiscale, expertiză fiscală, servicii fiscale
și vamale, servicii de consiliere economică
financiară.

───────

(210) M 2019 05146
(151) 11/07/2019
(732) AGENTIA BINILI INVINGE SRL,

STR. VOIEVOD ALEXANDRU
MORUZZI NR. 1, CAM. 2, BL. A10,
SC. 2, ET. 6, AP. 63, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
PINK IS THE NEW GOLD

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

9. Carduri magnetice codate, carduri bancare
(codificate sau magnetice), suporturi magnetice
de date, publicații electronice descărcabile.
16. Publicaţii tipărite, 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,
agende, calendare, postere, bannere, fluturași
publicitari, folii de plastic pentru documente, folii
şi pungi pentru ambalat şi împachetat, caractere
tipografice, forme de tipar.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, 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
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putând 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,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, furnizarea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou , servicii de comerț și de informare a
consumatorilor, producţia de clipuri publicitare,
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, închiriere
de spații, timp și materiale publicitare.
36. Afaceri financiare, servicii financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
38. Telecomunicații, difuzarea programelor de
radio și de televiziune, servicii de radiodifuziune
prin internet, difuzare de materiale audio și video
pe internet, transmisie de podcasturi, difuzarea
de muzică.
41. Divertisment, activităţi sportive și culturale,
furnizarea online de muzică, nedescărcabilă,
producţia de muzică, organizarea de concerte,
servicii de disc-jockey, organizarea de competiţii
(educaţie, sportive sau de divertisment),
organizarea de evenimente de divertisment,
organizarea de evenimente culturale,
prezentarea prestaţiilor live, divertisment de
radio și de televiziune, divertisment muzical,
producţia de programe de radio şi de
televiziune, producția de emisiuni de radio și
de televiziune, furnizare de divertisment prin
intermediul podcasturilor, servicii de divertisment
radiofonic prin internet, servicii de programe
de știri pentru radio sau televiziune, servicii
de prezentatori de radio și de televiziune,
producţia de spectacole, găzduire și organizare
de ceremonii de decernare de premii referitoare
la muzică, furnizarea de publicaţii electronice,
nedescărcabile, servicii prestate de studiouri
de înregistrare, servicii de publicare on-line,
publicarea de texte, altele decât textele de
publicitate, publicarea cărţilor.

───────

(210) M 2019 05147
(151) 11/07/2019
(732) BIG POUF SRL, STR. G-RAL ION

DRAGALINA NR. 8, SCARA 2,
ETAJ 2, AP. 7, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) ACTA MARQUE AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. ANATOLE FRANCE NR.
62, 400463, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

pouf

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
20. Fotolii, fotolii rabatabile, fotolii umplute cu
polistiren (fotolii pară, fotolii puf), fotolii rabatabile
(mobilier), perne pentru fotolii, fotolii de tip
beanbag, fotolii în formă de pară.
24. Huse pentru fotolii puf, materiale țesute
pentru fotolii, materiale textile utilizate pentru
acoperirea fotoliilor.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mobilă, organizarea de târguri
și expoziții virtuale online, cu scop comercial
și publicitar, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe Internet.
39. Închirierea de fotolii rulante.

───────
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(210) M 2019 05148
(151) 11/07/2019
(732) AGENTIA BINILI INVINGE SRL,

STR. VOIEVOD ALEXANDRU
MORUZZI NR. 1, CAM. 2, BL. A10,
SC. 2, ET. 6, AP. 63, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ROZ ESTE NOUL GOLD

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

9. Carduri magnetice codate, carduri bancare
(codificate sau magnetice), suporturi magnetice
de date, publicații electronice descărcabile.
16. Publicaţii tipărite, 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,
agende, calendare, postere, bannere, fluturași
publicitari, folii de plastic pentru documente, folii
şi pungi pentru ambalat şi împachetat, caractere
tipografice, forme de tipar.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, 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
putând 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,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, furnizarea de informaţii de

contact comerciale şi de afaceri, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou , servicii de comerț și de informare a
consumatorilor, producţia de clipuri publicitare,
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, închiriere
de spații, timp și materiale publicitare.
36. Afaceri financiare, servicii financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare
38. Telecomunicații, difuzarea programelor de
radio și de televiziune, servicii de radiodifuziune
prin internet, difuzare de materiale audio și video
pe internet, transmisie de podcasturi, difuzarea
de muzică.
41. Divertisment, activităţi sportive și culturale,
furnizarea online de muzică, nedescărcabilă,
producţia de muzică, organizarea de concerte,
servicii de disc-jockey, organizarea de competiţii
(educaţie, sportive sau de divertisment),
organizarea de evenimente de divertisment,
organizarea de evenimente culturale,
prezentarea prestaţiilor live, divertisment de
radio și de televiziune, divertisment muzical,
producţia de programe de radio şi de
televiziune, producția de emisiuni de radio și
de televiziune, furnizare de divertisment prin
intermediul podcasturilor, servicii de divertisment
radiofonic prin internet, servicii de programe
de știri pentru radio sau televiziune, servicii
de prezentatori de radio și de televiziune,
producţia de spectacole, găzduire și organizare
de ceremonii de decernare de premii referitoare
la muzică, furnizarea de publicaţii electronice,
nedescărcabile, servicii prestate de studiouri
de înregistrare, servicii de publicare on-line,
publicarea de texte, altele decât textele de
publicitate, publicarea cărţilor.

───────



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

(210) M 2019 05149
(151) 11/07/2019
(732) GLOBAL E BUSINESS SOLUTION

GROUP SRL, STR. FRUNZISULUI
NR. 75, ET. 3, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400664, CLUJ,
ROMANIA

(540)

ZONIZ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.13.25

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

9. Platforme de software de calculator înregistrat
sau descărcabil.

───────

(210) M 2019 05150
(151) 11/07/2019
(732) SCEA AGRIFLORE, CHEMIN

VICINAL 2, LES COUVRÉES,
BOURBERAIN, 21610, FRANȚA

(740) ZMP Intellectual Property SRL,
STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2 , BUCUREŞTI ,
ROMANIA

(540)

Noi COS-PRO decidem să
MARCA PRODUCĂTORULUI

ȘI A CONSUMATORULUI

(531) Clasificare Viena: 02.01.13; 02.03.30;
05.03.11; 05.03.13; 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
închis, roșu, albastru, negru, maro, roz,
portocaliu, galben, alb

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

29. Cârnați cu sânge, carne, carne conservată,
mezeluri, jambon, cârnați, burtă de vacă, carne
de pasăre de curte, pate de ficat, pește
conservat, pește, cu excepția celui viu, conserve
de pește, rillettes de pește, rillettes de fructe de
mare, ouă de melci [pentru consum], mâncăruri
pe bază de pește, lapte, brânzeturi, unt, băuturi
pe bază de lapte, smântână [produse lactate],
lapte de cocos, produse din lapte, iaurt, ouă,
albuș de ouă, unt, grăsimi comestibile, uleiuri
de uz alimentar, amestecuri cu conţinut de
grăsimi pentru feliile de pâine, fructe, nuci,
ciuperci conservate, legume uscate, legume
gătite pentru consum uman, usturoi conservat,
alginați pentru uz culinar, fructe de pădure,
conservate, fructe, la conservă, legume, la
conservă, nuci preparate, fructe conservate
în alcool, aranjamente de fructe procesate,
sucuri de legume pentru gătit, fructe şi legume
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conservate, congelate, uscate şi coapte, salate
de legume, salate de fructe, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume, supe,
preparate pentru obținerea bulionului,
extracte din carne.
30. Mâncăruri gătite și gustări sărate, gustări
pe bază de cereale, gustări pe bază de orez,
clătite, chipsuri (produse din cereale), turte din
orez, porumb prăjit, plăcintă cu carne, pizza,
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare liofilizate,
având ca principal ingredient pastele, quiche
(tartă), ravioli, alimente preparate pe bază de
tăieței, sandvișuri, tabbouleh (salată libaneză),
usturoi tocat (condiment), plante aromatice
pentru uz culinar, arome alimentare, altele
decât uleiuri esențiale, produse de asezonare,
condimente, mirodenii, semințe prelucrate
folosite ca și condiment, boia (asezonare), sosuri
(condimente), sare de bucătărie, oțet, ketchup
(sos), maioneză, muștar, paste de migdale,
produse de brutărie, produse de cofetărie,
ciocolată, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, torturi, tarte, fursecuri, batoane de
cereale, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi pentru gătit, produse apicole pentru
consum uman, siropuri pentru consum uman,
gheaţă comestibilă, cafea, ceai, cacao, băuturi
pe bază de cafea, cacao, ciocolată sau ceai sau
pe bază de mușețel, semințe prelucrate pentru
consum uman, paste, quinoa prelucrată pentru
consum uman, cereale pentru consum uman,
orez, pulpă de orez pentru scopuri culinare, făină
de orz, făină de soia, făină de porumb, făină de
cartofi, cereale pentru micul dejun, terci și griș,
drojdie, praf de copt, preparate din cereale, aluat,
aluat de tort, aluat de patiserie.
31. Fructe proaspete, aranjamente din fructe
proaspete, nuci (fructe), legume proaspete,
aranjamente din legume proaspete, rădăcini
pentru consum animal, grâu, grăunțe (cereale),
ciuperci proaspete, trufe proaspete.
32. Bere, coctailuri pe bază de bere, aperitive
fără alcool, smoothie-uri, băuturi pe bază de
orez și soia, altele decât substituenții din
lapte, băuturi energizante, sucuri de fructe,
limonade, sucuri de legume (băuturi), nectaruri
de fructe, nealcoolice, ape minerale (băuturi),
sifon, preparate pentru fabricarea băuturilor,
siropuri pentru băuturi.
33. Extracte din fructe cu alcool, băuturi
alcoolice (cu excepția berii), aperitive, cidru,
cocktail-uri alcoolice, vinuri, vin spumant, băuturi
spirtoase, lichioruri.
41. Instruire, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), seminarii, competiții
(divertisment sau educaţie), conferințe,

congrese, simpozioane în domeniul alimentelor,
instruire practică (demonstraţii).
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Alphas entrepreneurship
kindergarten
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29.01.13

(591) Culori revendicate:gri (HEX=#becccf),
verde (HEX=#6f7e77), roz
(HEX=#ecbcb0),

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

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