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Cereri Mărci publicate în 18/09/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 06497 11/09/2019 BOGDAN VOSTOV CHINEZUL TIMIŞOARA

2 M 2019 06498 11/09/2019 MEMEDULA FILIZ - CABINET
MEDICINA DENTARA

FM DENTAL CLINIC

3 M 2019 06499 11/09/2019 S.C. OLEXA ALUR S.R.L. fun bear

4 M 2019 06500 11/09/2019 ROTERM ASISTENŢĂ SRL RTMRICAMBI PER IMPIANTI
SICURI

5 M 2019 06501 11/09/2019 AUTOREVOLUTION SRL e expedicar

6 M 2019 06502 11/09/2019 IONUT-ADRIAN STAN TRAVELSHIP

7 M 2019 06503 11/09/2019 LOTUS PACK INTERNATIONAL
SRL

LUMINA

8 M 2019 06504 11/09/2019 NK SMART CABLES SRL NK SINCE 2008 NK SMART
CABLES THE ELECTRIC
SOLUTION WWW.NKS-
CABLES.RO

9 M 2019 06506 11/09/2019 CATALIN BIDICA VREAU AER

10 M 2019 06508 11/09/2019 MADO SRL Timişoara Residence103

11 M 2019 06509 11/09/2019 SC BOROMIR IND SRL Boromir PÂINE JIMBLA cu MAIA

12 M 2019 06510 11/09/2019 SC SALT STAR CORPORATION
SRL

SALT STAR CORPORATION
FIVE STARS TASTE

13 M 2019 06511 11/09/2019 BOGDAN GEORGE ZAHARIA ECHILIBRESCU

14 M 2019 06512 11/09/2019 SC COSMETIC PLANT
PRODCOM SRL

Embrace your nature

15 M 2019 06513 11/09/2019 SC SENS MUSIC SRL NIKITA

16 M 2019 06514 11/09/2019 RODASIM SRL Bee smart

17 M 2019 06515 11/09/2019 AUTOTALLER CARS TRADER
SRL

ATCT

18 M 2019 06516 11/09/2019 SC VERTICAL VILLAGE SRL ROYAL PLAZA

19 M 2019 06517 11/09/2019 MAD HOUSE INVEST maxro

20 M 2019 06518 11/09/2019 ILARIU ISAC SIMFONIA LALELELOR

21 M 2019 06519 11/09/2019 LINIA UNU SECURITY SRL LINIA UNU SECURITY

22 M 2019 06520 11/09/2019 CRISTIAN ALEXANDRU
TUDOR

#TeamFresh

23 M 2019 06521 11/09/2019 Zentiva k.s. ASBIMA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2019 06522 11/09/2019 Zentiva k.s. RILAZEN

25 M 2019 06523 11/09/2019 Zentiva k.s. ZIRANA
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(210) M 2019 06497
(151) 11/09/2019
(732) BOGDAN VOSTOV, BULEVARDUL

I.C. BRATIANU NR. 5, AP. 6,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030172,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CHINEZUL TIMIŞOARA

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

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

───────

(210) M 2019 06498
(151) 11/09/2019
(732) MEMEDULA FILIZ - CABINET

MEDICINA DENTARA, ŞOS.
BANATULUI NR. 14, RETAIL 18,
BL. 19, JUDEŢ ILFOV, CHITILA,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

FM DENTAL CLINIC

(531) Clasificare Viena: 02.09.10; 29.01.12;
26.11.01; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

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 06499
(151) 11/09/2019
(732) S.C. OLEXA ALUR S.R.L., STR.

REZERVELOR NR. 54, JUDEŢ
ILFOV, DUDU, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

fun bear

(531) Clasificare Viena: 03.01.14; 26.04.05;
26.04.16; 27.05.01; 27.05.17

(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).

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

───────

(210) M 2019 06500
(151) 11/09/2019
(732) ROTERM ASISTENŢĂ SRL,

JUDEŢ IAŞI, COZMEŞTI, IAȘI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CATALIN NEAGU, STR. TUTEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR.1, ET.
3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI, 700730,
ROMANIA

(540)

RTMRICAMBI PER
IMPIANTI SICURI

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 07.01.25;
26.11.01; 26.04.01

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

11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, de refrigerare, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.

───────

(210) M 2019 06501
(151) 11/09/2019
(732) AUTOREVOLUTION SRL,

STR. JOHANN STRAUSS NR.
2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

e expedicar

(531) Clasificare Viena: 26.11.05; 26.01.03;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.
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).

───────
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(210) M 2019 06502
(151) 11/09/2019
(732) IONUT-ADRIAN STAN, STR.

BRAȘOV NR. 26, BL. 718, SC.
A, ET. 7, AP. 27, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

TRAVELSHIP

(531) Clasificare Viena: 03.07.17; 03.07.24;
27.05.01; 27.05.11; 26.11.03; 26.11.08;
29.01.12

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

clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii de
turism, respectiv organizare de călătorii și
excursii.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii de turism, respectiv
servicii de restaurant și horeca.

───────

(210) M 2019 06503
(151) 11/09/2019
(732) LOTUS PACK INTERNATIONAL

SRL, CALEA VĂCĂREȘTI NR.
252-254, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LUMINA

(531) Clasificare Viena: 27.05.09; 26.11.01;
26.11.13

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

4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi fitile pentru iluminat.

───────

(210) M 2019 06504
(151) 11/09/2019
(732) NK SMART CABLES SRL,

STR. CATANOAIA NR. 33,
CLĂDIREA ADMINISTRATIVĂ
C2, ET. 1, BIROUL 21, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, B-DUL DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

NK SINCE 2008 NK
SMART CABLES THE
ELECTRIC SOLUTION

WWW.NKS-CABLES.RO

(531) Clasificare Viena: 26.01.17; 26.01.18;
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în ceea ce privește cablurile electrice și
echipamentele de telecomunicații, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, furnizarea unui
catalog online cu informații comerciale pe
Internet, servicii de vânzare prin licitații online
prin internet.

───────
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(210) M 2019 06506
(151) 11/09/2019
(732) CATALIN BIDICA, STR. IOSIF

ION 5, BL. 56, SC. 1, ET. 3, AP.
14, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
VREAU AER

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

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

───────

(210) M 2019 06508
(151) 11/09/2019
(732) MADO SRL, STR. TUDOR

VLADIMIRESCU NR. 50A, ÎN
INCINTA CENTRULUI COMERCIAL
ALBA MALL, SPATIUL H, JUD.
ALBA, ALBA IULIA, ALBA,
ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, B-DUL CAROL I NR. 4, CORP
A, ET. 1, BIROU 107, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

Timişoara Residence103

(531) Clasificare Viena: 05.01.05; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.04; 27.07.02; 29.01.13

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

clase:
36. Asigurări, afaceri imobiliare.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.

───────

(210) M 2019 06509
(151) 11/09/2019
(732) SC BOROMIR IND SRL, STR.

TÂRGULUI NR. 2, JUD. VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA, 240485,
VALCEA, ROMANIA

(540)

Boromir PÂINE
JIMBLA cu MAIA

(531) Clasificare Viena: 08.01.01; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 27.05.24; 26.04.16;
26.04.18; 29.01.15

(591) Culori revendicate:negru, alb, maro,
roşu, galben, maro-galbui

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

30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de panificaţie şi produse de patiserie şi
cofetărie.

───────

(210) M 2019 06510
(151) 11/09/2019
(732) SC SALT STAR CORPORATION

SRL, ŞOS. GIURGIULUI NR. 33A,
JILAVA, JUD. ILFOV, JILAVA,
ILFOV, ROMANIA

(540)
SALT STAR CORPORATION

FIVE STARS TASTE
(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,
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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.
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).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2019 06511
(151) 11/09/2019
(732) BOGDAN GEORGE ZAHARIA,

STR. CAMELIEI NR. 21B, BL.
138, SC. A, AP. 5, ET. 1, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
ECHILIBRESCU

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

27. Preşuri din cauciuc pentru gimnastică.
28. Kituri (plăci de echilibru din lemn, tub din
plastic şi preş de cauciuc) pentru exerciţii fizice/
fitness şi antrenament pentru sporturi, articole
sportive, respectiv, plăci de echilibru din lemn şi
tub din plastic, longborduri din lemn şi placaj,
wakeboarduri (păci pentru apă).
35. Regruparea la un loc în avantajul terţilor
a produselor menţionate în clasele 27 şi 28
(exceptând transportul lor), pentru a permite
consumatorilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, prin magazine de profil sportiv en
gross sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace electronice
(site-uri web sau emisiuni de teleshoping).
41. Organizarea de cursuri de instruire cu
instructori.

42. Crearea şi menţinerea site-urilor web pentru
terţi.

───────

(210) M 2019 06512
(151) 11/09/2019
(732) SC COSMETIC PLANT PRODCOM

SRL, STR. ARIEŞULUI NR. 25,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400441, CLUJ, ROMANIA

(540)
Embrace your nature

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

3. Produse cosmetice, produse cosmetice
nemedicinale, creme cosmetice, produse
cosmetice, preparate cosmetice, produse
cosmetice hidratante, loțiuni solare (cosmetice),
produse cosmetice pentru bronzare, loțiuni
tonice (cosmetice), preparate emoliente
(cosmetice), preparate hidratante (cosmetice),
măști de piele (cosmetice), creme de noapte
(cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
produse cosmetice pentru păr, loțiuni cosmetice
pentru față, creme cosmetice de mâini, creme și
loțiuni cosmetice, produse pentru curățarea feței
(cosmetice), produse cosmetice pentru îngrijirea
pielii, produse cosmetice exfoliante pentru corp,
preparate cosmetice pentru îngrijirea părului,
loțiuni tonice pentru față (cosmetice), loțiuni
cosmetice pentru îndepărtarea machiajului,
uleiuri de protecție solară (produe cosmetice),
cosmetice pentru tratarea pielii uscate, creme
pentru față (produse cosmetice), produse de
protecție solară (produse cosmetice), cosmetice
care conțin acid hialuronic, preparate cosmetice
pentru îngrijirea corpului, produse cosmetice de
îngrijire a frumuseții.

───────

(210) M 2019 06513
(151) 11/09/2019
(732) SC SENS MUSIC SRL, STR.

PĂCURARI NR. 111, BL. 603, SC.
A, AP. 7, JUD. IAŞI, IAŞI, ROMANIA

(540)
NIKITA

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2019 06514
(151) 11/09/2019
(732) RODASIM SRL, JUDEŢUL

VÂLCEA, NR. 73, COMUNA
BUJORENI, VALCEA, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Bee smart

(531) Clasificare Viena: 03.13.04; 03.13.24;
26.04.15; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.15

(591) Culori revendicate:verde, galben, alb,
negru, albastru deschis, portocaliu

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

3. Lichide de curățare, creme de curățare,
spumă de curățare, geluri de curățare,
balsam de curățare, spume de curățare,
agenți caustici pentru curățare, spray-uri
de curățare, preparate de curățare uscată,
creme pentru curățarea pantofilor, detergenți
pentru curățarea automobilelor, produse pentru
curățarea pardoselilor, produse pentru curățarea
petelor, preparate pentru curățarea sticlei,
produse pentru curățarea mobilierului, substanțe
pentru curățarea mochetelor, soluții pentru
curățarea covoarelor, produse pentru curățarea
tapițeriei, compoziții de curățare pentru toalete,

produse de curățare pentru parbriz, creme
de curățare pentru piele, produse de curățare
pentru piatră, preparate pentru curățare și
odorizante, produse de curățare pentru vehicule,
produse de curățare pentru metale, soluții
(șampoane) pentru curățarea mașinilor, produse
pentru curățarea pantofilor (preparate), produse
pentru curățarea materialelor textile, produse de
curățare de uz casnic, soluții pentru scoaterea
petelor (agenți de curățare), produse de curățare
sub formă de spume, preparate de curățare
pentru plăci de gresie, soluții de ștergere,
întreținere și curățare a mașinilor, solvenți pe
bază de alcool utilizați ca produse de curățare,
produse de curățare sub formă de spray de uz
casnic, produse de curățare sub formă de spray
pentru materiale textile, săpun pentru curățarea
suprafețelor cu depuneri de grăsime sau gudron,
detergenți, săpun detergent, detergent pentru
spălare, detergenți pentru rufe, detergenți pentru
spălarea vaselor, detergenți de uz casnic,
detergenți de uz menajer, detergenți pentru vasul
WC, detergenți lichizi pentru mașina de spălat
vase, detergenți de rufe pentru curățare de uz
menajer, detergenți pentru mașini de spălat vase
sub formă de gel, detergenți, alții decât cei folosiți
în timpul proceselor de fabricație și decât cei de
uz medical.
16. Hârtie de uz casnic, șervețele de hârtie
pentru uz casnic, hârtie creponată pentru uz
casnic, șervețele din celuloză de uz casnic,
hârtie igienică, hârtie igienică pentru toaletă,
hârtie de bucătărie, role de bucătărie (hârtie),
prosoape igienice din hârtie pentru mâini,
prosoape de hârtie utilizate la curățenie,
șervețele, șervețele de hârtie, șervețele de unică
folosință, șervețele din hârtie pentru față, șervete
din hârtie de uz cosmetic, prosoape de hârtie,
șervețele pentru demachiat, din hârtie, șervetele
de masă din hârtie, șervețele de buzunar din
hârtie, șervețele de toaletă din hârtie, hârtie
absorbantă, hârtie pentru șervețele, produse
pentru față fabricate din hârtie.

───────
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(210) M 2019 06515
(151) 11/09/2019
(732) AUTOTALLER CARS TRADER

SRL, STR. PRINCIPALĂ NR. 53,
JUDEŢUL ALBA, FĂRĂU, ALBA,
ROMANIA

(540)

ATCT

(531) Clasificare Viena: 18.01.09; 27.05.05;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul a pieselor
auto.

───────

(210) M 2019 06516
(151) 11/09/2019
(732) SC VERTICAL VILLAGE SRL,

STR. OCNA SIBIULUI NR. 46-48,
ÎNCĂPEREA 11, ET. 3, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 014011, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. NATAŢIEI NR. 63,
SECTOR 1
, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ROYAL PLAZA

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

35. Servicii de admistrare a afacerilor, servicii
de administrare a afacerilor şi management
pentru hoteluri, pensiuni, restaurante, cluburi
sportive şi cluburi de înfrumuseţare şi sănătate,
şi alte tipuri de unităţi de cazare temporară
şi alimentaţie publică, administrarea hotelurilor,
servicii de management hotelier, servicii de

publicitate pentru hoteluri, pensiuni şi alte
unităţi ce oferă servicii de cazare temporară şi
alimentaţie publică, intermedierea contractelor
pentru terţi în vederea oferirii de servicii
în domeniul turismului, excursiilor, cazării
temporare, alimentaţiei publice, transport sau
evenimente.
37. Servicii de planificare de şantier şi
servicii din domeniul construcţiilor de clădiri
şi construcţiilor imobiliare, reparaţii în
legătură cu imobile, consultanţă în construcţii,
informaţii legate de construcţii şi servicii
de reparaţii destinate imobilelor, servicii
pentru acoperişuri (construcţii), construirea
de magazine, spaţii comerciale şi gherete
comerciale, supravegherea construcţiilor de
clădiri.
39. Servicii de transport, planificarea
transportului, informaţii de călătorie, transport de
pasageri, transporturi de persoane şi bagaje,
organizarea transportului până la şi de la hotel,
servicii de vizitare a obiectivelor turistice, ghiduri
turistice, organizare de sejururi şi vacanţe,
închirierea mijloacelor de transport, servicii de
rezervări de circuite turistice, servicii de rezervări
de tururi, servicii în legătură cu excursii, servicii
de ghid turistic, rezervări turistice şi servicii de
rezervări, organizarea călătoriilor.
41. Servicii de divertisment oferite de
ansambluri muzicale şi artistice, organizare de
evenimente sportive, culturale şi de divertisment,
organizare de concerte şi evenimente artistice,
servicii de rezervări de bilete şi vânzarea biletelor
la evenimente, servicii de fitness şi servicii
sportive, servicii oferite de cluburi sportive şi
cluburi de fitness.
43. Servicii de cazare temporară, hoteluri,
pensiuni, servicii de cazare turistică şi de
vacanţă, furnizarea de spaţii pentru evenimente,
conferinţe şi alte tipuri de reuniuni, servicii
de agenţii turistice pentru asigurarea/rezervarea
cazărilor în hoteluri, pensiuni şi alte spaţii
turistice, servicii de alimentaţie publică, baruri,
restaurante, cluburi, cantine, cafenele şi
cofetării.
44. Servicii de frumuseţe şi tratamente de
înfrumuseţare oferite de centre spa, furnizare de
spaţii amenajate pentru băi şi piscine publice.

───────
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(210) M 2019 06517
(151) 11/09/2019
(732) MAD HOUSE INVEST, ŞOSEAUA

GHEORGHE IONESCU SISEŞTI
NR. 98C, BL. C1, AP. 21, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

maxro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 24.15.01;
26.02.03

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substante 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.

───────

(210) M 2019 06518
(151) 11/09/2019
(732) ILARIU ISAC, CALEA BUCURESTI

NR. 2, SCARA D, AP. 2, JUDETUL
ARGES, PITESTI, 110132, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)
SIMFONIA LALELELOR

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 06519
(151) 11/09/2019
(732) LINIA UNU SECURITY SRL,

STR. VITEJILOR NR. 9, BL. SD6,
AP. 1, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

LINIA UNU SECURITY

(531) Clasificare Viena: 03.07.19; 01.01.04;
01.01.10; 24.01.05; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:galben, 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.

───────
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(210) M 2019 06520
(151) 11/09/2019
(732) CRISTIAN ALEXANDRU TUDOR,

STR. FANARI NR. 54, JUDEȚUL
PRAHOVA, GORGOTA, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) KEYPI-AGENȚIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

#TeamFresh

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.03

(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
închis

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

31. Produse agricole, horticole și forestiere,
boabe și semințe crude și neprelucrate, fructe
și legume proaspete, plante și flori naturale, în
special comestibile și proaspete.
35. Publicitate, promovare și marketing prin
toate mediile, inclusiv online, prin magazine
online, websiteuri sau platforme, lucrări de birou,
conducerea și administrarea afacerilor, servicii
de comerț cu produse din clasa 31, regruparea
în avantajul terților de produse din clasa clasa
31 pentru a permite clienților să le vadă și să
le achiziționeze cât mai comod, prin magazine,
lanțuri de magazine, inclusiv vânzări online.
39. Distributie (transport) de mărfuri pentru
vânzarea en gros sau cu amănuntul, ambalarea
și depozitarea mărfurilor, transport și livrare de
produse din clasa 31 și accesorii ale acestora.

───────

(210) M 2019 06521
(151) 11/09/2019
(732) Zentiva k.s., U KABELOVNY 130,

REPUBLICA CEHA, PRAGUE, 102
37, CEHIA

(740) Ratza si Ratza SRL, B-DUL A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)
ASBIMA

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

5. Medicamente, preparate farmaceutice pentru
uz uman.

───────

(210) M 2019 06522
(151) 11/09/2019
(732) Zentiva k.s., U KABELOVNY 130,

REPUBLICA CEHA, PRAGUE, 102
37, CEHIA

(740) Ratza si Ratza SRL, B-DUL A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)
RILAZEN

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

5. Medicamente, preparate farmaceutice pentru
uz uman.

───────

(210) M 2019 06523
(151) 11/09/2019
(732) Zentiva k.s., U KABELOVNY 130,

REPUBLICA CEHA, PRAGUE, 102
37, CEHIA

(740) Ratza si Ratza SRL, B-DUL A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)
ZIRANA

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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5. Medicamente, preparate farmaceutice pentru
uz uman.

───────


