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Cereri Mărci publicate în 19/04/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 02858 12/04/2019 MIHNEA MIHAIL SĂVUICĂ UNFORTUNATE THESPIANS

2 M 2019 02859 12/04/2019 MILLO PLAZA DEVELOPMENT
SRL

M ZERO BUILDING

3 M 2019 02860 12/04/2019 PREMIUM CLASS PROPERTY
SRL

BUILDING T ZERO

4 M 2019 02861 12/04/2019 MILLO PLAZA DEVELOPMENT
SRL

M ZERO

5 M 2019 02862 12/04/2019 CABINET DE AVOCAT DAN
MIHAI

MIHAI & CO BUSINESS
LAWYERS

6 M 2019 02863 12/04/2019 CABINET DE AVOCAT DAN
MIHAI

mcolaw

7 M 2019 02864 12/04/2019 S.C. DOMENIILE PRINCE
MATEI S.R.L.

OPUS DEI

8 M 2019 02865 12/04/2019 S.C. TFM S&K BUSINESS
S.R.L.

LAST IMPACT

9 M 2019 02866 12/04/2019 RADU MARIAN CIOCÂRLAN KELFOS

10 M 2019 02867 12/04/2019 IDEBA CONSULTING S.R.L.

11 M 2019 02868 12/04/2019 CBS EASTERN EUROPE SRL CBS

12 M 2019 02870 12/04/2019 CBS EASTERN EUROPE SRL CBS EASTERN EUROPE

13 M 2019 02871 12/04/2019 TOTAL RACE KIDS SRL RACE KIDS

14 M 2019 02872 12/04/2019 TEODOR RADULESCU DiscoMania

15 M 2019 02873 12/04/2019 CBS EASTERN EUROPE SRL CBS PROGAZ

16 M 201902874 12/04/2019 REMEDICA IP LIMITED SPORSUN

17 M 2019 02875 12/04/2019 MIKETI LUX SRL RIKADO

18 M 2019 02876 12/04/2019 MIKETI LUX SRL miketi

19 M 2019 02877 12/04/2019 MIKETI LUX SRL QUALISIMO

20 M 2019 02878 12/04/2019 ALEX EUROPASS SRL SERVICIUL FUNERAR ROMÂN
07FUNERARE ASISTENŢĂ
FUNERARĂ DISPECERAT
NON-STOP oriunde în ţară şi în
Europa

21 M 2019 02879 12/04/2019 ECOPROIECT SRL C CALORIS

22 M 2019 02880 12/04/2019 CBS EASTERN EUROPE SRL PROCONFORT SIBIU

23 M 2019 02881 12/04/2019 PWC BUSINESS TRUST PwC



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
12/04/2019-14/04/2019

3

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2019 02882 12/04/2019 PWC BUSINESS TRUST PRICEWATERHOUSECOOPERS

25 M 2019 02883 12/04/2019 SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ SA

NESCAFÉ DOLCE GUSTO
FLAT WHITE

26 M 2019 02884 12/04/2019 SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ SA

NESCAFÉ DOLCE GUSTO
RISTRETTO NAPOLI STYLE

27 M 2019 02885 12/04/2019 XACT CONSULTING SRL seascape VILLA

28 M 2019 02886 12/04/2019 CBS EASTERN EUROPE SRL PROCONFORT

29 M 2019 02888 12/04/2019 Ministerul pentru Mediul de
Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

Start UP Nation

30 M 2019 02889 12/04/2019 VEHICLE MANAGEMENT
SYSTEMS SRL

VMS

31 M 2019 02890 12/04/2019 VEHICLE MANAGEMENT
SYSTEMS SRL

City Shuttle MOVE THE CITY

32 M 2019 02891 12/04/2019 Asociatie Educatie pentru Toti
Copiii

Bookster Read'n'Roll

33 M 2019 02892 13/04/2019 ASOCIATIA CERCETASILOR
TRADITIONALI ACT-RO

Trans-Carpati

34 M 2019 02893 13/04/2019 SC BIO EEL SRL ospro

35 M 2019 02894 14/04/2019 DORCAL II INTREPRINDERE
INDIVIDUALA

IDo
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(210) M 2019 02858
(151) 12/04/2019
(732) MIHNEA MIHAIL SĂVUICĂ, STR.

DIMITRIE CANTEMIR NR. 5,
JUDEŢUL ILFOV, PANTELIMON,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

UNFORTUNATE THESPIANS

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.23;
26.11.25; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.13

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

clase:
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, publicitate, servicii de
agenţie de publicitate, producţia de clipuri
publicitare, postarea de afişe publicitare,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigaţii privind afacerile, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
informaţii în domeniul afacerilor, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea
de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, consultanţă
privind strategiile de comunicare în relaţiile
publice, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, proiectarea de
materiale publicitare, servicii de informaţii privind
marketingul, cercetare de marketing, marketing,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
muzică digitală descărcabilă, servicii de comerţ
online cu amănuntul pentru tonurile de apel
descărcabile, servicii de comerţ online cu
amănuntul online pentru filmele şi muzică
descărcabilă şi preînregistrată, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,

organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, scrierea de
texte publicitare.
41. Academii (educaţie), servicii de parcuri de
amuzament, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, închirierea echipamentelor
audio, rezervarea locurilor pentru spectacole,
spectacole cinematografice/spectacole de
cinema, închirierea de aparate cinematografice,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri
de corespondenţă, dublări, informaţii despre
educaţie, examinări referitoare la educaţie,
servicii educaţionale furnizate de şcoli,
tehnoredactare computerizată electronică,
servicii de amuzament, servicii de divertisment,
informaţii despre divertisment, producţii de
film, altele decât filmele publicitare, furnizarea
de filme, nedescărcabile, prin servicii video
la cerere, organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoana, servicii
de karaoke, servicii de interpretariat lingvistic,
servicii de punere în pagină, altele decât
pentru scop publicitar, închirierea de aparate
de iluminat pentru scenele de teatru sau
studiourile de televiziune, microfilmare, servicii
de bibliotecă mobilă, servicii de model pentru
artişti, închirierea de filme, servicii de studiouri
de film, furnizarea de facilităţi pentru muzee
(prezentări, expoziţii), servicii de compoziţie
muzicală, producţia de muzică, servicii de
reporteri de ştiri, servicii de cluburi de noapte
(divertisment), publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile, servicii
de orchestră, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), organizarea de expozitii în
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de competiţii sportive, organizarea de loterii,
organizarea de baluri, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), organizarea de spectacole
de moda în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), raportare fotografică, fotografie,
instruire practică (demonstraţii), prezentarea
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spectacolelor de circ, prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestaţiilor live,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărţilor, divertisment
radio, închirierea aparatelor de radio şi
televizoarelor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
informaţii despre posibilităţile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea
şi susţinerea de seminarii, închirierea de
decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, interpretarea în limbajul semnelor,
închirierea de echipament pentru scufundări
libere, compunerea de melodii, închirierea de
înregistrări sonore, închirierea de decoruri pentru
scenă, subtitrare, organizarea şi susţinerea
de simpozioane, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, divertisment de televiziune,
furnizarea de programe de televiziune,
nedescărcabile, prin intermediul serviciilor video
la cerere, producţii de teatru, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), închirierea
aparatelor de înregistrare video, închirierea
camerelor video, închirierea camerelor de filmat,
editarea casetelor video, editarea casetelor
video, închirierea casetelor video, înregistrarea
pe casete video, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), scrierea de texte.

───────

(210) M 2019 02859
(151) 12/04/2019
(732) MILLO PLAZA DEVELOPMENT

SRL, STR. GHEORGHE TITEICĂ
NR. 212-214, CLĂDIREA DE
BIROURI ETHOS HOUSE,
BIROUL 14, ET. 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

M ZERO BUILDING

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 26.04.05;
26.11.02; 27.05.02

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

36. Afaceri imobiliare.
39. Închirierea locurilor de parcare, închirierea
de garaje, închirierea de spaţii de depozite.
42. Servicii de arhitectură, consultanţă în
arhitectură, proiectarea construcţiilor.

───────
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(210) M 2019 02860
(151) 12/04/2019
(732) PREMIUM CLASS PROPERTY

SRL, STR. GHEORGHE TITEICĂ
NR. 212-214, CLĂDIREA DE
BIROURI ETHOS HOUSE,
BIROUL 15, ET. 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BUILDING T ZERO

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 26.04.05;
26.04.18; 27.05.02; 27.05.21

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

39.  Închirierea locurilor de parcare, închirierea
de garaje, închirierea de spaţii de depozite.
45. Servicii de securitate pentru protecţia fizică a
bunurilor materiale şi a persoanelor.

───────

(210) M 2019 02861
(151) 12/04/2019
(732) MILLO PLAZA DEVELOPMENT

SRL, STR. GHEORGHE TITEICĂ
NR. 212-214, CLĂDIREA DE
BIROURI ETHOS HOUSE,
BIROUL 14, ET. 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

M ZERO

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 26.04.05;
26.11.02; 27.05.02

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

39.  Închirierea locurilor de parcare, închirierea
de garaje, închirierea de spaţii de depozite.
42. Servicii de arhitectură, consultanţă în
arhitectură, proiectarea construcţiilor.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
12/04/2019-14/04/2019

(210) M 2019 02862
(151) 12/04/2019
(732) CABINET DE AVOCAT DAN

MIHAI, CALEA DOROBANŢILOR
NR. 179, ET. 1, AP. 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MIHAI & CO
BUSINESS LAWYERS

(531) Clasificare Viena: 26.04.05; 26.04.18;
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:gri (Pantone 656),
albastru (Pantone 646, 7708, 4), negru
(Pantone 419)

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
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 02863
(151) 12/04/2019
(732) CABINET DE AVOCAT DAN

MIHAI, CALEA DOROBANŢILOR
NR. 179, ET. 1, AP. 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
mcolaw

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
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 02864
(151) 12/04/2019
(732) S.C. DOMENIILE PRINCE

MATEI S.R.L., STR. GENERAL
CONSTANTIN BUDISTEANU
NR. 16, PARTER, CAMERA 4,
AP. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

OPUS DEI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.25;
26.13.25; 26.01.02

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

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).

───────
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(210) M 2019 02865
(151) 12/04/2019
(732) S.C. TFM S&K BUSINESS

S.R.L., BD. TIMISOARA NR. 81,
CAMERA 1, BL. M44, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

LAST IMPACT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24

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

9. Echipamente de comunicare respectiv:
căşti, căşti fără fir, căşti pentru şoferi,
suporturi de microreceptoare telefonice pentru
autovehicule, încărcătoare, boxe, dispozitive
"mâini libere" (hands-free) pentru telefoane
mobile, unităţi cu difuzor pentru birou sau montat
în maşină pentru a permite folosirea unui telefon
mobil în modul hands-free.
35. Servicii de informaţii comerciale, funizate
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,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, regruparea în avantajul terţilor a
echipamente de comunicare, căşti, căşti fara fir,
căşti pentru şoferi, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, încărcătoare,
boxe, dispozitive "mâini libere" (hands-free)
pentru telefoane mobile, unităţi cu difuzor pentru
birou sau montat în maşină pentru a permite
folosirea unui telefon mobil în modul hands-
free (exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor sa le vadă si 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 si prin intermediul emisiunilor de
teleshopping.

───────

(210) M 2019 02866
(151) 12/04/2019
(732) RADU MARIAN CIOCÂRLAN,

ŞOS. VIILOR NR. 97 A, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
KELFOS

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

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).

───────
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(210) M 2019 02867
(151) 12/04/2019
(732) IDEBA CONSULTING S.R.L., STR.

28 NOIEMBRIE NR. 5, SC. B, ET.
4, AP. 15, JUDEŢUL SUCEAVA ,
SIRET, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 05.07.01; 24.13.13;
24.13.24

(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).
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 02868
(151) 12/04/2019
(732) CBS EASTERN EUROPE SRL,

STR. TIGLARILOR NR. 101,
JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, 550102,
SIBIU, ROMANIA

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

(540)

CBS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.04

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

clase:
9. Software pentru automatizare industrială,
comenzi de automatizare industrială, sisteme
de automatizare pentru case, sistem de
automatizare pentru clădiri, software pentru
automatizarea proceselor robotice (RPA),
sisteme de stingere a incendiilor, echipamente
pentru stingerea automată a incendiilor,
racorduri de conducte (electrice), dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, sisteme de control al accesului
(electrice), sisteme de control al accesului
(automate), sisteme electronice de control al
accesului în clădiri, sisteme electronice de
control al accesului pentru uși cu interblocare,
echipamente electrice și electronice de
supraveghere video, sisteme de supraveghere
video, circuite de control electronic pentru
ventilatoare electrice, ventilatoare de răcire
pentru U.C.P., software și platforme digitale de
telefonie.
11. Instalații sanitare, instalații pentru
dezumidificare, instalații de congelare, instalații
de încălzire, instalații pentru evaporare, instalații
de aerisire, instalații sanitare electrice, instalații
pentru umidificare, vane (instalații sanitare),
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instalații de ventilare, instalații de baie, instalații
pentru toalete, instalații sanitare portabile,
instalații de răcire, instalații de canalizare,
instalații pentru arderea gazelor, instalații de
încălzire industriale, instalații de ventilare
industriale, conducte pentru instalații sanitare,
instalații de extragere (ventilație), instalații pentru
purificarea aerului, instalații pentru extragerea
aerului, instalații de încălzire centrală, instalații
pentru recircularea aerului, instalații pentru
producerea aburului, instalații pentru încălzirea
aerului, instalații pentru purificarea apei, instalații
pentru colectarea gazelor, instalații pentru
congelarea aerului, instalații de încălzire
solară, instalații industriale pentru uscare, filtre
pentru instalații industriale, instalații de iluminat
electrice, instalații sanitare și de baie și accesorii
pentru instalații, instalații de încălzire pe gaz,
instalații de conducte de apă, instalații de
climatizare pentru vehicule, instalații pentru
răcirea apei potabile, instalații pentru purificarea
apelor reziduale, instalații de încălzire cu gaz,
aparate și instalații de uscare, instalații de răcire
pentru gaz, instalații de iluminat de urgență,
instalații de umidificare a aerului, aparate și
instalații de încălzire, instalații de filtrare a
aerului, instalații de filtrare de aer, instalații de
dedurizare a apei, instalații de desalinizare a
apei, apă (instalații pentru răcirea -ei), instalații
centralizate de aer condiționat, instalații de
epurare a gazelor, instalații de încălzire prin
pardoseală, aparate și instalații pentru răcire,
instalații de furnizare a apei, instalații de tratare
a apei, instalații de filtrare a apei, instalații de
climatizare a aerului, instalații de condiționare
a aerului, aparate și instalații de ventilație, filtre
de apă (instalații) pentru agricultură, instalații de
ventilare pentru vehicule (climatizare), instalații
de iluminat pentru vehicule aeriene, instalații
de încălzire de uz industrial, instalații de
epurare a apei reziduale, instalații de purificare
pentru ape reziduale, instalații pentru controlul
fluxului de gaze, instalații pentru recuperarea
căldurii de aer, instalații de încălzire cu circuit
închis, sisteme de control (valve termostatice)
pentru instalații de încălzire, instalații sanitare,
alimentare cu apă, dispozitive de pulverizare
care constituie componente ale instalațiilor
de alimentare cu apă, dispozitive de purjare
de aeru folosite împreună cu instalațiile de
distribuire a apei, dispozitive pentru reglarea
căldurii (supape) sub formă de componente ale
instalațiilor de încălzire, instalații și aparate de
ventilație (aer condiționat), echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), sisteme HVAC pentru vehicule
(încălzirea, ventilarea și climatizarea aerului),
registre pentru instalații de ventilație, ventilatoare

electrice sub formă de componente ale
instalațiilor de aer condiționat de uz casnic,
instalații industriale de răcire, echipament pentru
răcire și înghețare, instalații de răcire care fac
parte din instalațiile de răcire a apei.
37. Instalare de instalații frigorifice, servicii
de instalații electrice (întreţinere şi reparaţii),
întreținere de instalații sanitare, lucrări de
instalații sanitare, reparare de instalații sanitare,
instalații și reparații de antene, instalare de
instalații de iluminat, construcție de instalații
solare utilitare, recondiționarea instalațiilor
de aer condiționat, întreținerea și reparația
instalațiilor sanitare, servicii de întreținere pentru
instalații industriale, închirieri de echipamente
de instalații sanitare, reparare și întreținere de
instalații electronice, instalații pentru sisteme
de evacuarea căldurii, întreținere și reparare
de instalații geotermice, întreținere și reparare
de instalații solare, instalare și reparații pentru
instalații de încălzire, întreținere și reparații de
instalații de încălzire, instalare și întreținere de
instalații termice solare, construcție de instalații
care recuperează energia valurilor, reparare de
instalații de alimentare cu energie, reparare de
instalații de alimentare cu apă, întreținere de
instalații de alarme de incendiu, construire de
instalații de alimentare cu apă, recondiționare,
reparare și întreținere a instalațiilor electrice,
readaptare (reinstalare) a instalațiilor de încălzire
din clădiri, servicii de contractare pentru instalații
de aer condiționat, reparare și întreținere de
instalații pentru energie eoliană, întreținere
și reparare de instalații de încălzit solare,
servicii de consiliere cu privire la întreținerea
instalațiilor, curățarea instalațiilor de conducte
de alimentare cu apă, consiliere referitoare
la prevenirea blocajelor în liniile de instalații,
întreținere, reparare și recondiționare de aparate
și instalații fotovoltaice, reparare de instalații și
mașini pentru producția de energie, reparare și
întreținere de instalații pentru gaz și electricitate,
reparare și întreținere de aparate și instalații
de răcit, reparare și întreținere de instalații
care recuperează energia valurilor, reparare
de aparate și instalații pentru generarea de
energie, reparare și întreținere de instalații
pentru generarea de energie, întreținere și
reparare de instalații de monitorizare a încălzirii,
service de urgență la instalațiile de furnizare a
apei (reparaţii), service de urgență la instalațiile
de furnizare a gazului (reparaţii), servicii de
cămășuială pentru repararea instalațiilor de
construcții industriale, servicii de cămășuială
pentru întreținerea instalațiilor de construcții
industriale, service la aparate și instalații pentru
generarea de energie electrică, întreținere de
aparate și instalații pentru generarea de energie
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electrică, montare de instalații de aprovizionare
și de distribuție de gaze, servicii de consiliere
cu privire la repararea instalațiilor dețevi, lucrări
de instalații sanitare și instalare de apă și
de gaz, servicii de consiliere cu privire la
repararea de instalații de apă, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea
de instalații de energie nucleară, închiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții, demolări, curățenie și întreținere,
servicii de consiliere cu privire la întreținerea
instalațiilor de apă și canal, întreținere, service
și reparare de aparate și instalații pentru
generarea de energie electrică, readaptare a
instalațiilor de încălzire, de ventilare și de aer
condiționat din clădiri (reinstalare), reparare
de instalații folosite în producția de metal,
în metalotehnică și la prelucrarea metalului,
instalare de echipamente pentru automatizarea
clădirilor, servicii consultative privind instalarea
de echipamente pentru automatizarea clădirilor,
montare de sisteme de stingerea incendiilor,
întreținere și reparații de sisteme de stingere
a incendiilor, construcție de conducte, instalare
de conducte, izolarea instalațiilor de conducte,
instalare de conducte industriale, întreținere și
reparații de conducte, întreținerea conductelor
de canalizare, construcții de conducte pentru
prospecțiune, instalare și reparare de conducte,
instalare de conducte de gaz, servicii de
reparare a conductelor, servicii de întreținere a
conductelor, Întreținere și reparare de conducte
industriale, Instalare de conducte, pe uscat
(onshore), întreținere și reparații de sisteme
de conducte, lucrări de construcții subterane
cu privire la conducte, curățarea sistemelor de
conducte folosite în industriile producătoare,
curățarea sistemelor de conducte folosite în
industria rafinării, instalare de sisteme de
conducte pentru transportul aburilor, instalare
de sisteme de conducte pentru transportul
lichidelor, instalare de sisteme de conducte
pentru transportul gazelor, servicii de consiliere
cu privire la instalarea de conducte, servicii de
recondiționare a conductelor de alimentare cu
apă, servicii de consiliere cu privire la instalarea
conductelor de apă și canal, întreținere și
reparații de sisteme de evacuare în caz de
incendiu, instalare de sisteme de control al
accesului, întreținere și reparare de sisteme de
control al accesului, reparare și întreținere de
aparate de ventilat, construirea de coloane de
ventilare, instalare, întreținere și reparare HVAC
(încălzire, ventilare și climatizarea aerului),
instalații de telefonie, servicii consultative
privind instalarea de echipamente de telefonie,
instalarea și repararea aparatelor de răcire,
reparare și întreținere de sisteme pentru răcirea

vehiculelor cu motor, servicii consultative privind
instalarea de aparate de încălzire și de răcire,
întreținerea conductelor, renovarea conductelor
subterane, servicii pentru repararea conductelor,
înlocuirea conductelor de canalizare, instalare
de conducte de petrol, instalare de conducte
de gaz și apă, managementul proiectelor de
construcţie pe șantier.

42. Furnizare de instalații computerizate,
proiectare de instalații industriale, proiectare de
instalații de încălzire, proiectare de instalații
de iluminare a peisajului, servicii de proiectare
tehnică de instalații pentru electricitate, servicii
de proiectare tehnică de instalații pentru
încălzire, proiectare și planificare tehnică de
instalații de încălzire, servicii de proiectare
tehnică de aparate și instalații sanitare, punerea
la dispoziție de instalații pentru centre de
date (închiriere), proiectare și planificare tehnică
de instalații de epurare a apei, servicii de
proiectare tehnică de aparate și instalații
de răcire, servicii de proiectare tehnică de
instalații pentru alimentare cu apă, cercetare
referitoare la automatizarea computerizată a
proceselor industriale, cercetare referitoare
la automatizarea computerizată a proceselor
tehnice, cercetare privind automatizarea
computerizată a proceselor administrative,
proiectare de conducte, proiectare și planificare
tehnică de conducte pentru gaz, apă și apă
reziduală, localizare și marcare (planificare)
a amplasamentelor conductelor, cablurilor sau
firelor din rețelele subterane ale serviciilor
de utilități publice, teste de siguranță pentru
echipamente și instalații sub presiune, proiectare
și inginerie personalizată referitoare la sisteme
de telefonie, sisteme de televiziune prin
cablu și fibră optică, planificare tehnică
și managementul proiectelor tehnice pentru
dezvoltarea de echipamente de iluminat, servicii
de management al proiectelor de inginerie.

───────
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(210) M 2019 02870
(151) 12/04/2019
(732) CBS EASTERN EUROPE SRL,

STR. TIGLARILOR NR. 101,
JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, 550102,
SIBIU, ROMANIA

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

(540)
CBS EASTERN EUROPE

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

11. Instalații sanitare, instalații pentru
dezumidificare, instalații de congelare, instalații
de încălzire, instalații pentru evaporare, instalații
de aerisire, instalații sanitare electrice, instalații
pentru umidificare, vane (instalații sanitare),
instalații de ventilare, instalații de baie, instalații
pentru toalete, instalații sanitare portabile,
instalații de răcire, instalații de canalizare,
instalații pentru arderea gazelor, instalații de
încălzire industriale, instalații de ventilare
industriale, conducte pentru instalații sanitare,
instalații de extragere (ventilație), instalații pentru
purificarea aerului, instalații pentru extragerea
aerului, instalații de încălzire centrală, instalații
pentru recircularea aerului, instalații pentru
producerea aburului, instalații pentru încălzirea
aerului, instalații pentru purificarea apei, instalații
pentru colectarea gazelor, instalații pentru
congelarea aerului, instalații de încălzire
solară, instalații industriale pentru uscare, filtre
pentru instalații industriale, instalații de iluminat
electrice, instalații sanitare și de baie și accesorii
pentru instalații, instalații de încălzire pe gaz,
instalații de climatizare pentru vehicule, instalații
pentru răcirea apei potabile, instalații pentru
purificarea apelor reziduale, instalații de încălzire
cu gaz, aparate și instalații de uscare, instalații
de răcire pentru gaz, instalații de iluminat
de urgență, Instalații de umidificare a aerului,
aparate și instalații de încălzire, instalații de
filtrare a aerului, instalații de filtrare de aer,
instalații de dedurizare a apei, instalații de
desalinizare a apei, instalații pentru răcirea apei,
instalații centralizate de aer condiționat, instalații
de epurare a gazelor, instalații de încălzire prin
pardoseală, aparate și instalații pentru răcire,
instalații de furnizare a apei, instalații de tratare
a apei, instalații de filtrare a apei, instalații de
climatizare a aerului, instalații de condiționare
a aerului, aparate și instalații de ventilație, filtre

de apă (instalații) pentru agricultură, instalații
de ventilare pentru vehicule (climatizare),
instalații de iluminat pentru vehicule aeriene,
instalații de încălzire de uz industrial, instalații
de purificare pentru ape reziduale, instalații
pentru controlul fluxului de gaze, instalații
pentru recuperarea căldurii de aer, instalații
de încălzire cu circuit închis, sisteme de
control (valve termostatice) pentru instalații
de încălzire, instalații sanitare, alimentare cu
apă, dispozitive de pulverizare care constituie
componente ale instalațiilor de alimentare cu
apă, dispozitive de purjare de aeru folosite
împreună cu instalațiile de distribuire a apei,
dispozitive pentru reglarea căldurii (supape)
sub formă de componente ale instalațiilor
de încălzire, înstalații și aparate de ventilație
(aer condiționat), echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
sisteme HVAC pentru vehicule (încălzirea,
ventilarea și climatizarea aerului), registre pentru
instalații de ventilație, ventilatoare electrice sub
formă de componente ale instalațiilor de aer
condiționat de uz casnic, instalații industriale de
răcire, echipament pentru răcire și înghețare,
instalații de răcire care fac parte din instalațiile
de răcire a apei, instalații de conducte de apă,
instalații de epurare a apei reziduale.

37. Instalare de instalații frigorifice, servicii
de instalații electrice (întreţinere şi reparaţii),
întreținere de instalații sanitare, lucrări de
instalații sanitare, reparare de instalații sanitare,
instalații și reparații de antene, instalare de
instalații de iluminat, construcție de instalații
solare utilitare, recondiționarea instalațiilor
de aer condiționat, întreținerea și reparația
instalațiilor sanitare, servicii de întreținere pentru
instalații industriale, închirieri de echipamente
de instalații sanitare, reparare și întreținere de
instalații electronice, instalații pentru sisteme
de evacuarea căldurii, întreținere și reparare
de instalații geotermice, întreținere și reparare
de instalații solare, instalare și reparații pentru
instalații de încălzire, întreținere și reparații de
instalații de încălzire, instalare și întreținere de
instalații termice solare, construcție de instalații
care recuperează energia valurilor, reparare de
instalații de alimentare cu energie, reparare de
instalații de alimentare cu apă, întreținere de
instalații de alarme de incendiu, construire de
instalații de alimentare cu apă, recondiționare,
reparare și întreținere a instalațiilor electrice,
readaptare (reinstalare) a instalațiilor de încălzire
din clădiri, servicii de contractare pentru instalații
de aer condiționat, reparare și întreținere de
instalații pentru energie eoliană, întreținere
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și reparare de instalații de încălzit solare,
servicii de consiliere cu privire la întreținerea
instalațiilor, curățarea instalațiilor de conducte
de alimentare cu apă, consiliere referitoare
la prevenirea blocajelor în liniile de instalații,
întreținere, reparare și recondiționare de aparate
și instalații fotovoltaice, reparare de instalații și
mașini pentru producția de energie, reparare și
întreținere de instalații pentru gaz și electricitate,
reparare și întreținere de aparate și instalații
de răcit, reparare și întreținere de instalații
care recuperează energia valurilor, reparare
de aparate și instalații pentru generarea de
energie, reparare și întreținere de instalații
pentru generarea de energie, întreținere și
reparare de instalații de monitorizare a încălzirii,
service de urgență la instalațiile de furnizare a
apei (reparaţii), service de urgență la instalațiile
de furnizare a gazului (reparaţii), servicii de
cămășuială pentru repararea instalațiilor de
construcții industriale, servicii de cămășuială
pentru întreținerea instalațiilor de construcții
industriale, service la aparate și instalații pentru
generarea de energie electrică, întreținere de
aparate și instalații pentru generarea de energie
electrică, montare de instalații de aprovizionare
și de distribuție de gaze, servicii de consiliere
cu privire la repararea instalațiilor dețevi, lucrări
de instalații sanitare și instalare de apă și
de gaz, servicii de consiliere cu privire la
repararea de instalații de apă, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea
de instalații de energie nucleară, închiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții, demolări, curățenie și întreținere,
servicii de consiliere cu privire la întreținerea
instalațiilor de apă și canal, întreținere, service
și reparare de aparate și instalații pentru
generarea de energie electrică, readaptare a
instalațiilor de încălzire, de ventilare și de aer
condiționat din clădiri (reinstalare), reparare
de instalații folosite în producția de metal,
în metalotehnică și la prelucrarea metalului,
instalare de echipamente pentru automatizarea
clădirilor, servicii consultative privind instalarea
de echipamente pentru automatizarea clădirilor,
montare de sisteme de stingerea incendiilor,
întreținere și reparații de sisteme de stingere
a incendiilor, construcție de conducte, instalare
de conducte, izolarea instalațiilor de conducte,
instalare de conducte industriale, întreținere și
reparații de conducte, întreținerea conductelor
de canalizare, construcții de conducte pentru
prospecțiune, instalare și reparare de conducte,
instalare de conducte de gaz, servicii de
reparare a conductelor, servicii de întreținere a
conductelor, Întreținere și reparare de conducte
industriale, Instalare de conducte, pe uscat

(onshore), întreținere și reparații de sisteme
de conducte, lucrări de construcții subterane
cu privire la conducte, curățarea sistemelor de
conducte folosite în industriile producătoare,
curățarea sistemelor de conducte folosite în
industria rafinării, instalare de sisteme de
conducte pentru transportul aburilor, instalare
de sisteme de conducte pentru transportul
lichidelor, instalare de sisteme de conducte
pentru transportul gazelor, servicii de consiliere
cu privire la instalarea de conducte, servicii de
recondiționare a conductelor de alimentare cu
apă, servicii de consiliere cu privire la instalarea
conductelor de apă și canal, întreținere și
reparații de sisteme de evacuare în caz de
incendiu, instalare de sisteme de control al
accesului, întreținere și reparare de sisteme de
control al accesului, reparare și întreținere de
aparate de ventilat, construirea de coloane de
ventilare, instalare, întreținere și reparare HVAC
(încălzire, ventilare și climatizarea aerului),
instalații de telefonie, servicii consultative
privind instalarea de echipamente de telefonie,
instalarea și repararea aparatelor de răcire,
reparare și întreținere de sisteme pentru răcirea
vehiculelor cu motor, servicii consultative privind
instalarea de aparate de încălzire și de răcire,
întreținerea conductelor, renovarea conductelor
subterane, servicii pentru repararea conductelor,
înlocuirea conductelor de canalizare, instalare
de conducte de petrol, instalare de conducte
de gaz și apă, managementul proiectelor de
construcţie pe șantier.
42. Furnizare de instalații computerizate,
proiectare de instalații industriale, proiectare de
instalații de încălzire, proiectare de instalații
de iluminare a peisajului, servicii de proiectare
tehnică de instalații pentru electricitate, servicii
de proiectare tehnică de instalații pentru
încălzire, proiectare și planificare tehnică de
instalații de încălzire, servicii de proiectare
tehnică de aparate și instalații sanitare, punerea
la dispoziție de instalații pentru centre de
date (închiriere), proiectare și planificare tehnică
de instalații de epurare a apei, servicii de
proiectare tehnică de aparate și instalații
de răcire, servicii de proiectare tehnică de
instalații pentru alimentare cu apă, cercetare
referitoare la automatizarea computerizată a
proceselor industriale, cercetare referitoare
la automatizarea computerizată a proceselor
tehnice, cercetare privind automatizarea
computerizată a proceselor administrative,
proiectare de conducte, proiectare și planificare
tehnică de conducte pentru gaz, apă și
apă reziduală, localizare și marcare a
amplasamentelor conductelor, cablurilor sau
firelor din rețelele subterane ale serviciilor
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de utilități publice, proiectare și inginerie
personalizată referitoare la sisteme de telefonie,
sisteme de televiziune prin cablu și fibră optică,
planificare tehnică și managementul proiectelor
tehnice pentru dezvoltarea de echipamente
de iluminat, servicii de management al
proiectelor de inginerie, teste de siguranță pentru
echipamente și instalații sub presiune.

───────

(210) M 2019 02871
(151) 12/04/2019
(732) TOTAL RACE KIDS SRL, BD.

UVERTURII NR. 69A, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
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)

RACE KIDS

(531) Clasificare Viena: 18.01.09; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
5. Produse igienice pentru medicină, suplimente
alimentare pentru oameni și animale, plasturi și
materiale pentru pansamente, dezinfectante.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.

───────

(210) M 2019 02872
(151) 12/04/2019
(732) TEODOR RADULESCU, STR.

EROU NITA PINTEA NR. 37F,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
DiscoMania

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

9. Suporturi magnetice cu înregistrări de clipuri
muzicale, înregistrări video, descărcabile, cu
muzică, înregistrări muzicale audio care pot
fi descărcate, muzică digitală care poate fi
descărcată de pe internet.
35. Promovare de concerte muzicale,
administrare a afacerilor pentru interpreți
de muzică, managementul activităților de
impresariat artistic, câştinguri pentru artiști
(selecție de personal), casting (recrutare) de
artiști de spectacol.
41. Divertisment muzical, producția de muzică,
editare de muzică, organizare de spectacole
muzicale, organizare de interpretări muzicale,
organizare de evenimente muzicale, producție
de înregistrări muzicale, reprezentații teatrale,
reprezentații muzicale, publicare de texte
muzicale, regizare de spectacole muzicale,
producție de videouri muzicale, prezentare de
concerte muzicale, prezentare de reprezentații
muzicale, servicii de educație muzicală, servicii
de festivaluri muzicale, concerte muzicale pentru
televiziune, reprezentații muzicale în direct,
producție de spectacole muzicale, prezentare
de spectacole muzicale, publicare de lucrări
muzicale, producere de concerte muzicale,
servicii de mixare muzicală, servicii de compoziții
muzicale, interpretare de muzică și canto,
concerte de muzică în direct, servicii de
muzică în direct, spectacole cu muzică în
direct, servicii de editare de muzică, servicii
de divertisment muzical animat, segie artistică
pentru spectacolele muzicale, reprezentație de
dans, muzică și teatru, organizare de concerte
de muzică pop, servicii educaționale cu privire la
muzică, servicii de divertisment muzical cu jazz,
servicii



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
12/04/2019-14/04/2019

de instruire în domeniul muzical, închiriere de
înregistrări fonografice și muzicale, producție
de înregistrări sonore și muzicale, servicii
de editare și înregistrare muzicale, servicii
ale studiourilor de înregistrări muzicale,
organizare de spectacole muzicale în direct,
organizare de spectacole vizuale și muzicale,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru muzică, divertisment muzical oferit de
către formații instrumentale, spectacole în direct
susținute de trupe muzicale, reprezentații în
direct susținute de grupuri muzicale, concerte
în direct susținute de formații muzicale, servicii
de divertisment prestate de formații muzicale,
servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale, prezentare în direct de producții
muzicale de Crăciun, prezentare de spectacole
în direct ale formațiilor muzicale, planificarea
de piese de teatru și de spectacole muzicale,
servicii educaționale sub formă de programe
muzicale de televiziune, producție de materiale
muzicale într-un studio de înregistrare, furnizare
de muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web de pe internet cu muzică în
format MP3, prezentare
de spectacole în direct susținute de o formație
muzicală, servicii de rezervare de bilete și
locuri la concerte muzicale, spectacole muzicale
în mijlocul publicului organizate la săli de
spectacole, servicii de divertisment sub formă
de spectacole susținute de o formație muzicală,
servicii de furnizare de divertisment sub formă
de spectacole muzicale în direct, servicii de
divertisment sub formă de spectacole susținute
de o formație care cântă muzică vocală,
management artistic de teatru, organizarea
de evenimente culturale și artistice, regie
artistică (regizare) pentru spectacolele de teatru,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru divertisment, servicii de divertisment
prestate de artiștii interpreți.
45. Concesiune de licențe de spectacole
muzicale (servicii juridice).

───────

(210) M 2019 02873
(151) 12/04/2019
(732) CBS EASTERN EUROPE SRL,

STR. TIGLARILOR NR. 101,
JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, 550102,
SIBIU, ROMANIA

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

(540)
CBS PROGAZ

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

11. Instalații pentru arderea gazelor, instalații
pentru colectarea gazelor, încălzitoare de apă
cu gaz, instalații de încălzire pe gaz, surse
de căldură cu gaz, instalații de încălzire cu
gaz, instalații de răcire pentru gaz, instalații de
epurare a gazelor, instalații de încălzire centrală
pe gaz, instalații pentru încălzire ambientală
cu gaz, instalații pentru dezumidificare, instalații
de congelare, instalații de încălzire, instalații
pentru arderea gazelor, instalații de încălzire
centrală, instalații pentru colectarea gazelor, filtre
pentru instalații industriale, instalații de încălzire
pe gaz, instalații de conducte de apă, instalații
pentru răcirea apei potabile, instalații pentru
purificarea apelor reziduale, instalații de încălzire
cu gaz, instalații de răcire pentru gaz, instalații
de dedurizare a apei, instalații de desalinizare
a apei, instalații de epurare a gazelor, instalații
de furnizare a apei, instalații de tratare a apei,
instalații de filtrare a apei, instalații pentru
controlul fluxului de gaze, instalații sanitare,
alimentare cu apă, dispozitive de pulverizare
care constituie componente ale instalațiilor de
alimentare cu apă, dispozitive de purjare de aeru
folosite împreună cu instalațiile de distribuire a
apei.
37. Instalare de conducte de gaz, repararea
sistemelor de alimentare cu gaz, întreținere
și reparații de instalații de stocare de petrol
și gaze, servicii de întreținere pentru instalații
industriale, închirieri de echipamente de instalații
sanitare, reparare de instalații de alimentare
cu apă, construire de instalații de alimentare
cu apă, servicii de consiliere cu privire la
întreținerea instalațiilor, curățarea instalațiilor
de conducte de alimentare cu apă, consiliere
referitoare la prevenirea blocajelor în liniile de
instalații, întreținere, reparare și recondiționare
de aparate și instalații fotovoltaice, reparare și
întreținere de instalații pentru gaz și electricitate,
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service de urgență la instalațiile de furnizare
a apei, service de urgență la instalațiile de
furnizare a gazului, montare de instalații de
aprovizionare și de distribuție de gaze, servicii
de consiliere cu privire la repararea instalațiilor
de țevi, lucrări de instalații sanitare și instalare
de apă și de gaz, servicii de consiliere cu privire
la repararea de instalații de apă, servicii de
consiliere cu privire la întreținerea instalațiilor de
apă și canal, construcție de conducte, instalare
de conducte, izolarea instalațiilor de conducte,
instalare de conducte industriale, întreținere și
reparații de conducte, întreținerea conductelor
de canalizare, construcții de conducte pentru
prospecțiune, instalare și reparare de conducte,
instalare de conducte de gaz, servicii de
reparare a conductelor, servicii de întreținere a
conductelor, întreținere și reparare de conducte
industriale, instalare de conducte, pe uscat
(onshore), întreținere și reparații de sisteme
de conducte, lucrări de construcții subterane
cu privire la conducte, curățarea sistemelor de
conducte folosite în industriile producătoare,
curățarea sistemelor de conducte folosite în
industria rafinării, instalare de sisteme de
conducte pentru transportul gazelor, servicii de
consiliere cu privire la instalarea de conducte,
servicii de recondiționare a conductelor de
alimentare cu apă, servicii de consiliere cu
privire la instalarea conductelor de apă și
canal, servicii consultative privind instalarea de
aparate de încălzire și de răcire, întreținerea
conductelor, renovarea conductelor subterane,
servicii pentru repararea conductelor, înlocuirea
conductelor de canalizare, instalare de conducte
de petrol, instalare de conducte de gaz și
apă, managementul proiectelor de construcție
pe șantier, servicii de consiliere cu privire la
întreținerea instalațiilor de apă și canal, servicii
de consiliere cu privire la instalarea conductelor
de apă și canal, construcție de structuri pentru
transportul gazelor naturale, amplasare de rețele
de alimentare cu electricitate.
42. Servicii tehnice în domeniul producției de
energie electrică și gaze naturale, furnizare de
instalații computerizate, proiectare de instalații
industriale, servicii de proiectare tehnică de
aparate și instalații sanitare, punerea la
dispoziție de instalații pentru centre de date
(închiriere), servicii de proiectare tehnică de
instalații pentru alimentare cu apă, cercetare
referitoare la automatizarea computerizată a
proceselor industriale, cercetare referitoare
la automatizarea computerizată a proceselor
tehnice, cercetare privind automatizarea
computerizată a proceselor administrative,
proiectare de conducte, proiectare și planificare
tehnică de conducte pentru gaz, apă și apă

reziduală, localizare și marcare (planificare)
a amplasamentelor conductelor, cablurilor sau
firelor din rețelele subterane ale serviciilor
de utilități publice, servicii de management al
proiectelor de inginerie, teste de siguranță pentru
echipamente și instalații sub presiune, servicii de
proiectare privind crearea de rețele, proiectare și
dezvoltare de rețele de distribuire a energiei.

───────

(210) M 201902874
(151) 12/04/2019
(732) REMEDICA IP LIMITED, GRIVA

DIGENI 115, TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL, CIPRU

(740) S.C.P.I MILCEV BURBEA , B-
DUL OCTAVIAN GOGA NR. 23,
BL M106, SC.4, ET.4, AP.117,
SECTOR.3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SPORSUN

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

5. Produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar, alimente, preparate, substanţe şi
băuturi dietetice adaptate pentru uz medical sau
veterinar, suplimente dietetice pentru oameni
şi animale, preparate şi substanţe medicinale,
suplimente alimentare, suplimente alimentare pe
bază de vitamine şi/sau minerale, suplimente
nutritive, medicamente, băuturi de uz medicinal,
ceaiuri medicinale, preparate nutraceutice
de uz terapeutic sau medical, dulciuri
farmaceutice, suplimente homeopate, alimente
pentru bebeluşi, dezinfectantj şi antiseptice,
creme, loţiuni, geluri, săpunuri, şampoane,
preparate de toaletă medicinale, preparate
farmaceutice, medicale şi veterinare, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, adjuvanţi pentru scopuri medicale,
anestezice, astringenţi pentru scopuri medicale,
scoarţe pentru scopuri farmaceutice, bicarbonat
de sodiu pentru scopuri farmaceutice, preparate
biologice pentru scopuri medicale, bomboane,
medicinale, bomboane pentru scopuri medicale,
cărbune pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri medicale, preparate
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chimico-farmaceutice, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, spray-uri pentru scopuri
medicale, decocturi pentru scopuri farmaceutice,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale, substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
medicamente pentru scopuri medicale, elixire
(preparate farmaceutice), preparate enzimatice
pentru scopuri medicale, enzime pentru scopuri
medicale, extracte din plante pentru scopuri
medicale, loţiuni pentru scopuri farmaceutice,
preparate medicamentoase de toaletă, nămol
medicinal/sediment medicinal (nămol), infuzii
medicinale, ceai medicinal, uleiuri medicinale,
ierburi medicinale, rădăcini medicinale,
medicamente de uz uman, suplimente
alimentare pe bază de minerale, preparate
nutraceutice pentru scopuri terapeutice sau
medicale, suplimente nutritive, pastile pentru
scopuri medicale, substanţe dietetice adaptate
pentru uz medical, digestive pentru scopuri
farmaceutice, medicamente pentru scopuri
medicale, elixire (preparate farmaceutice),
preparate enzimatice pentru scopuri medicale,
enzime pentru scopuri medicale, extracte
din plante pentru scopuri medicale, loţiuni
pentru scopuri farmaceutice, preparate
medicamentoase de toaletă, nămol medicinal/
sediment medicinal (nămol), infuzii medicinale,
ceai medicinal, uleiuri medicinale, ierburi
medicinale, rădăcini medicinale, medicamente
de uz uman, suplimente alimentare pe bază
de minerale, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, suplimente
nutritive, pastile pentru scopuri farmaceutice/
tablete pentru scopuri farmaceutice, preparate
farmaceutice, preparate fitoterapeutice pentru
scopuri medicale, extracte de plante pentru
scopuri farmaceutice, propolis pentru scopuri
farmaceutic, suplimente dietetice pe bază de
propolis, lăptişor de matcă pentru scopuri
farmaceutice, seruri, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, tincturi pentru scopuri medicale,
tonice (medicamente), preparate pe bază de
oligoelemente pentru uz uman şi veterinar,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, carbolineum (antiparazitar),
cărbune pentru scopuri farmaceutice, laxative,
suplimente alimentare pe bază de minerale, fibre
dietetice, depurative, suplimente enzimatice,
fermenţi pentru scopuri farmaceutice, probiotice.

───────

(210) M 2019 02875
(151) 12/04/2019
(732) MIKETI LUX SRL, BD. IULIU

MANIU NR. 564, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

RIKADO

(531) Clasificare Viena: 26.01.06; 26.01.18;
27.05.02; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu, alb,
negru

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2019 02876
(151) 12/04/2019
(732) MIKETI LUX SRL, BD. IULIU

MANIU NR. 564, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

miketi
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(531) Clasificare Viena: 09.07.19; 26.05.18;
27.05.02; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:portocaliu, alb,
albastru

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2019 02877
(151) 12/04/2019
(732) MIKETI LUX SRL, BD. IULIU

MANIU NR. 564, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
QUALISIMO

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2019 02878
(151) 12/04/2019
(732) ALEX EUROPASS SRL, STR.

CHILIA VECHE NR. 3, BL. TD16,
AP. 1, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SERVICIUL FUNERAR
ROMÂN 07FUNERARE

ASISTENŢĂ FUNERARĂ
DISPECERAT NON-STOP

oriunde în ţară şi în Europa

(531) Clasificare Viena: 01.17.25; 18.01.09;
26.01.16; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17;
27.05.24

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
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 02879
(151) 12/04/2019
(732) ECOPROIECT SRL, STR.

SOSEAUA BERCENI NR. 8A,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 041914,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

C CALORIS

(531) Clasificare Viena: 26.04.04; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.21; 29.01.01

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone Warm
Red)

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

7. Cazane cu abur, separatoare de abur/ulei,
mese pentru maşini, unităţi de eliminare a
deşeurilor, suflante pentru compresia, aspirarea
și transportul gazelor, utilaje agricole.
9. Incubatoare pentru culturi bacteriene, aparate
de monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale, indicatoare de temperatură , aparate
de testare, nu cele pentru scopuri medicale.
10. Aparate si instrumente dentare, aparate
dentare electrice, mobilier special conceput
pentru scopuri medicale, aparate și instrumente
medicale.
11. Cuptoare dentare, cuptoare, altele decât
cele utilizate în laborator, cuptoare cu aer
cald, sobe (aparate de încălzire), cuptoare cu
microunde pentru scopuri industriale, cuptoare
de ardere, incineratoare, suflante pentru
coşurile de fum, sterilizatoare, sterilizatoare
de aer, autoclave, electrice, pentru gătit/
oale sub presiune, pasteurizatoare, aparate
de dezinfectare pentru scopuri medicale,
instalaţii de generare a aburului, cazane,
altele decât componentele maşinilor, instalaţii
de polimerizare, aparate și instalaţii de
uscare, aparate pentru deshidratarea deşeurilor
alimentare, aparate de epurare a gazelor,
schimbătoare de căldură, altele decât
componentele maşinilor, distilatoare, aparate
de distilare, coloane de distilare, instalaţii de
răcire pentru lichide, aparate și instalaţii pentru
refrigerare.

───────

(210) M 2019 02880
(151) 12/04/2019
(732) CBS EASTERN EUROPE SRL,

STR. TIGLARILOR NR. 101,
JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, 550102,
SIBIU, ROMANIA

(740) SC APPELLO BRANDS SRL ,
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SB,
ROMANIA

(540)

PROCONFORT SIBIU

(531) Clasificare Viena: 01.15.05; 27.05.01;
27.05.17; 26.13.25; 29.01.12

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

clase:
11. Instalații pentru arderea gazelor, instalații
pentru colectarea gazelor, încălzitoare de apă
cu gaz, instalații de încălzire pe gaz, surse
de căldură cu gaz, instalații de încălzire cu
gaz, instalații de răcire pentru gaz, instalații de
epurare a gazelor, instalații de încălzire centrală
pe gaz, instalații pentru încălzire ambientală cu
gaz, instalații pentru dezumidificare, instalații de
congelare, instalații de încălzire, instalații pentru
arderea gazelor, instalații de încălzire centrală,
filtre pentru instalații industriale, instalații de
conducte de apă, instalații pentru răcirea apei
potabile, instalații pentru purificarea apelor
reziduale, instalații de dedurizare a apei, instalații
de desalinizare a apei, instalații de epurare a
gazelor, instalații de furnizare a apei, instalații
de tratare a apei, instalații de filtrare a apei,
instalații pentru controlul fluxului de gaze,
instalații sanitare, alimentare cu apă, dispozitive
de pulverizare care constituie
componente ale instalațiilor de alimentare cu
apă, dispozitive de purjare de aeru folosite
împreună cu instalațiile de distribuire a apei.
37. Instalare de conducte de gaz, repararea
sistemelor de alimentare cu gaz, întreținere și
reparații de instalații de stocare de petrol și gaze,
servicii de întreținere pentru instalații industriale,
închirieri de echipamente de instalații sanitare,
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reparare de instalații de alimentare cu apă,
construire de instalații de alimentare cu apă,
servicii de consiliere cu privire la întreținerea
instalațiilor, curățarea instalațiilor de conducte
de alimentare cu apă, consiliere referitoare
la prevenirea blocajelor în liniile de instalații,
întreținere, reparare
și recondiționare de aparate și instalații
fotovoltaice, reparare și întreținere de instalații
pentru gaz și electricitate, service de urgență
la instalațiile de furnizare a apei, service de
urgență la instalațiile de furnizare a gazului,
montare de instalații de aprovizionare și de
distribuție de gaze, servicii de consiliere cu
privire la repararea instalațiilor de țevi, lucrări
de instalații sanitare și instalare de apă și de
gaz, servicii de consiliere cu privire la repararea
de instalații de apă, servicii de consiliere cu
privire la întreținerea instalațiilor de apă și
canal, construcție de conducte, instalare de
conducte, izolarea instalațiilor de conducte,
instalare de conducte industriale, întreținere și
reparații de conducte, întreținerea conductelor
de canalizare, construcții de conducte pentru
prospecțiune, instalare și reparare de conducte,
instalare de conducte de gaz, servicii de
reparare a conductelor, servicii de întreținere a
conductelor, întreținere și reparare de conducte
industriale, instalare de conducte, pe uscat
(onshore), întreținere și reparații de sisteme
de conducte, lucrări de construcții subterane
cu privire la conducte, curățarea sistemelor de
conducte folosite în industriile producătoare,
curățarea sistemelor de conducte folosite în
industria rafinării, instalare de sisteme de
conducte pentru transportul gazelor, servicii de
consiliere cu privire la instalarea
de conducte, servicii de recondiționare a
conductelor de alimentare cu apă, servicii de
consiliere cu privire la instalarea conductelor
de apă și canal, servicii consultative privind
instalarea de aparate de încălzire și de răcire,
întreținerea conductelor, renovarea conductelor
subterane, servicii pentru repararea conductelor,
înlocuirea conductelor de canalizare, instalare
de conducte de petrol, instalare de conducte
de gaz și apă, managementul proiectelor de
construcție pe șantier, construcție de structuri
pentru transportul gazelor naturale, amplasare
de rețele de alimentare cu electricitate.
42. Servicii tehnice în domeniul producției de
energie electrică și gaze naturale, furnizare de
instalații computerizate, proiectare de instalații
industriale, servicii de proiectare tehnică de
aparate și instalații sanitare, punerea la
dispoziție de instalații pentru centre de date
(închiriere), servicii de proiectare tehnică de
instalații pentru alimentare cu apă, cercetare

referitoare la automatizarea computerizată a
proceselor industriale, cercetare referitoare
la automatizarea computerizată a proceselor
tehnice, cercetare privind automatizarea
computerizată a proceselor administrative,
proiectare de conducte, proiectare și planificare
tehnică de conducte pentru gaz, apă și apă
reziduală, localizare și marcare (planificare)
a amplasamentelor conductelor, cablurilor sau
firelor din rețelele subterane ale serviciilor
de utilități publice, servicii de management al
proiectelor de inginerie, teste de siguranță pentru
echipamente și instalații sub presiune, servicii de
proiectare privind crearea de rețele, proiectare și
dezvoltare de rețele de distribuire a energiei.

───────

(210) M 2019 02881
(151) 12/04/2019
(732) PWC BUSINESS TRUST, 300

MADISON AVENUE, NY10017,
S.U.A., NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

(540)

PwC

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

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie , topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
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software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, , mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor. (Solicităm protecție 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 protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
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)
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare. (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)
42. Cercetare științifică și industrială,
programare pentru calculatoare.
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)
44. Îngrijiri medicale, de igienă și de frumusețe,
servicii în domeniile veterinar și agricol.
45. Servicii juridice.

───────

(210) M 2019 02882
(151) 12/04/2019
(732) PWC BUSINESS TRUST, 300

MADISON AVENUE, NY10017,
S.U.A., NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

(540)

PRICEWATERHOUSECOOPERS

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

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie , topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, , mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor. (Solicităm protecție 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 protecție pentru întreaga listă
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de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
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)
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare. (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)
42. Cercetare științifică și industrială,
programare pentru calculatoare.
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)
44. Îngrijiri medicale, de igienă și de frumusețe,
servicii în domeniile veterinar și agricol.
45. Servicii juridice.

───────

(210) M 2019 02883
(151) 12/04/2019
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS

NESTLÉ SA, 1800, VEVEY,
ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
GRAL. DAVID PRAPORGESCU
NR. 7, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020965, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
NESCAFÉ DOLCE

GUSTO FLAT WHITE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, cafea aromată, extracte de cafea,
alimente și băuturi pe bază de cafea, cafea
cu gheață, substitute de cafea, extracte din
substitute de cafea, alimente și băuturi pe bază
de substitute de cafea, cicoare (substitute de
cafea).

───────

(210) M 2019 02884
(151) 12/04/2019
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS

NESTLÉ SA, 1800, VEVEY,
ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
GRAL. DAVID PRAPORGESCU
NR. 7, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020965, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
NESCAFÉ DOLCE GUSTO

RISTRETTO NAPOLI STYLE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, cafea aromată, extracte de cafea,
alimente și băuturi pe bază de cafea, cafea
cu gheață, substitute de cafea, extracte din
substitute de cafea, alimente și băuturi pe bază
de substitute de cafea, cicoare (substitute de
cafea).

───────

(210) M 2019 02885
(151) 12/04/2019
(732) XACT CONSULTING SRL,

STR. TOMIS NR. 267, BL. T4,
SC. A, ET. 1, AP. 4, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900382, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

seascape VILLA

(531) Clasificare Viena: 26.13.01; 27.05.01;
29.01.14
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(591) Culori revendicate:roz
deschis (HEX=#f6deda), roz
închis(HEX=#e0bdb5), gri
(HEX=#949d93), albastru
(HEX=#4a4b7d), mov închis
(HEX=#77acae), mov deschis
(HEX=#d4d4e5)

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 02886
(151) 12/04/2019
(732) CBS EASTERN EUROPE SRL,

STR. TIGLARILOR NR. 101,
JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, 550102,
SIBIU, ROMANIA

(740) SC APPELLO BRANDS SRL ,
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SB,
ROMANIA

(540)
PROCONFORT

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

11. Instalații pentru arderea gazelor, instalații
pentru colectarea gazelor, încălzitoare de apă
cu gaz, instalații de încălzire pe gaz, surse
de căldură cu gaz, instalații de încălzire cu
gaz, instalații de răcire pentru gaz, instalații de
epurare a gazelor, instalații de încălzire centrală
pe gaz, instalații pentru încălzire ambientală cu
gaz, instalații pentru dezumidificare, instalații de
congelare, instalații de încălzire, instalații pentru
arderea gazelor, instalații de încălzire centrală,
filtre pentru instalații industriale, instalații de
conducte de apă, instalații pentru răcirea apei
potabile, instalații pentru purificarea apelor
reziduale, instalații de dedurizare a apei, instalații
de desalinizare a apei, instalații de epurare a
gazelor, instalații de furnizare a apei, instalații de
tratare a apei, instalații de filtrare a apei, instalații
pentru controlul fluxului de gaze, instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente
de salubritate, dispozitive de pulverizare care
constituie
componente ale instalațiilor de alimentare cu
apă, dispozitive de purjare de aer folosite
împreună cu instalațiile de distribuire a apei.

37. Instalare de conducte de gaz, repararea
sistemelor de alimentare cu gaz, întreținere și
reparații de instalații de stocare de petrol și gaze,
servicii de întreținere pentru instalații industriale,
închirieri de echipamente de instalații sanitare,
reparare de instalații de alimentare cu apă,
construire de instalații de alimentare cu apă,
servicii de consiliere cu privire la întreținerea
instalațiilor, curățarea instalațiilor de conducte
de alimentare cu apă, consiliere referitoare
la prevenirea blocajelor în liniile de instalații,
întreținere, reparare
și recondiționare de aparate și instalații
fotovoltaice, reparare și întreținere de instalații
pentru gaz și electricitate, service de urgență
la instalațiile de furnizare a apei, service de
urgență la instalațiile de furnizare a gazului,
montare de instalații de aprovizionare și de
distribuție de gaze, servicii de consiliere cu
privire la repararea instalațiilor de țevi, lucrări
de instalații sanitare și instalare de apă și de
gaz, servicii de consiliere cu privire la repararea
de instalații de apă, servicii de consiliere cu
privire la întreținerea instalațiilor de apă și
canal, construcție de conducte, instalare de
conducte, izolarea instalațiilor de conducte,
Instalare de conducte industriale, întreținere și
reparații de conducte, întreținerea conductelor
de canalizare, construcții de conducte pentru
prospecțiune, instalare și reparare de conducte,
instalare de conducte de gaz, servicii de
reparare a conductelor, servicii de întreținere
a conductelor, instalare de conducte, pe uscat
(onshore), întreținere și reparații de sisteme
de conducte, lucrări de construcții subterane
cu privire la conducte, curățarea sistemelor de
conducte folosite în industriile producătoare,
curățarea sistemelor de conducte folosite în
industria rafinării, instalare de sisteme de
conducte pentru transportul gazelor, servicii de
consiliere cu privire la instalarea de conducte,
servicii de recondiționare a conductelor de
alimentare cu apă, servicii de consiliere cu
privire la instalarea conductelor de apă și
canal, servicii consultative privind instalarea de
aparate de încălzire și de răcire, întreținerea
conductelor, renovarea conductelor subterane,
servicii pentru repararea conductelor, înlocuirea
conductelor de canalizare, instalare de conducte
de petrol, instalare de conducte de gaz și
apă, managementul proiectelor de construcție
pe șantier, construcție de structuri pentru
transportul gazelor naturale, amplasare de rețele
de alimentare cu electricitate, întreținere și
reparare de conducte industriale.
42. Servicii tehnice în domeniul producției de
energie electrică și gaze naturale, furnizare de
instalații computerizate, proiectare de instalații
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industriale, servicii de proiectare tehnică de
aparate și instalații sanitare, punerea la
dispoziție de instalații pentru centre de date
(închiriere), servicii de proiectare tehnică de
instalații pentru alimentare cu apă, cercetare
referitoare la automatizarea computerizată a
proceselor industriale, cercetare referitoare
la automatizarea computerizată a proceselor
tehnice, cercetare privind automatizarea
computerizată a proceselor administrative,
proiectare de conducte, proiectare și planificare
tehnică de conducte pentru gaz, apă și apă
reziduală, localizare și marcare (planificare)
a amplasamentelor conductelor, cablurilor sau
firelor din rețelele subterane ale serviciilor
de utilități publice, servicii de management al
proiectelor de inginerie, teste de siguranță pentru
echipamente și instalații sub presiune, servicii de
proiectare privind crearea de rețele, proiectare și
dezvoltare de rețele de distribuire a energiei.

───────

(210) M 2019 02888
(151) 12/04/2019
(732) Ministerul pentru Mediul de

Afaceri, Comerț și Antreprenoriat,
CALEA VICTORIEI NR. 152,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010096,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Start UP Nation

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 27.03.15; 24.17.25

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu

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

36. Finanțarea companiilor, finanțarea
investițiilor, finanțare de proiecte, finanțare
prin credit, servicii de finanțare, finanțarea
activităților industriale, servicii de finanțare
comercială, finanțare pentru mici întreprinzători,
servicii de finanțare industrială, servicii de
finanțare pentru societăți, acordare de finanțare
pentru societăți, acordare de finanțare pentru
întreprinderi, finanțare pentru dezvoltarea de
produse, acordare de finanțare în domeniul

comercial, acordare de finanțare pentru credite
comerciale, sponsorizare financiară și finanțare
a filmelor, acordare de finanțare pentru firme în
curs de înființare și nou înființate.

───────

(210) M 2019 02889
(151) 12/04/2019
(732) VEHICLE MANAGEMENT

SYSTEMS SRL, STR. NICOLAE G.
CARAMFIL NR. 71-73, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011941,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

VMS

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

clase:
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 02890
(151) 12/04/2019
(732) VEHICLE MANAGEMENT

SYSTEMS SRL, STR. NICOLAE G.
CARAMFIL NR. 71-73, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011941,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

City Shuttle MOVE THE CITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 01.15.21; 24.17.25;
26.01.04; 26.11.14

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

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).

───────

(210) M 2019 02891
(151) 12/04/2019
(732) Asociatie Educatie pentru Toti

Copiii, STR. NICOLAE TITULESCU
NR. 19, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
500103, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Bookster Read'n'Roll

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.13; 27.05.24; 26.11.12;
26.11.13; 02.01.01; 02.01.23

(591) Culori revendicate:roşu ( Pantone
1787), 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, materiale didactice și de instruire, foi, folii
și pungi din material plastic pentru împachetare
și ambalare, tipărituri, inclusiv cărţi şi alte
materiale de lectură.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, livrare, ambalare si depozitare de cărţi
şi alte materiale de lectură.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, servicii de recomandare
personalizată de cărţi şi alte materiale
educaţionale, servicii de bibliotecă, furnizare
şi împrumut de materiale educaţionale şi
alte materiale de lectură în format tipărit
sau electronic, organizarea şi susţinerea de
conferinţe, seminarii şi alte evenimente de
instruire.

───────
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(210) M 2019 02892
(151) 13/04/2019
(732) ASOCIATIA CERCETASILOR

TRADITIONALI ACT-RO,
STR. ATENA NR. 11, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011831,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Trans-Carpati

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

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

───────

(210) M 2019 02893
(151) 13/04/2019
(732) SC BIO EEL SRL, STR. BEGA NR.

5, JUD. MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

ospro

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide,ierbicide.

───────

(210) M 2019 02894
(151) 14/04/2019
(732) DORCAL II INTREPRINDERE

INDIVIDUALA, STR.
COJOCARILOR NR. 9, AP. 1,
PARTER, JUD. SIBIU, SIBIU,
550177, SIBIU, ROMANIA

(540)

IDo

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 27.03.02; 17.02.01; 17.02.02;
17.02.04; 02.01.23; 02.03.23; 02.09.01

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
black c), roşu (Pantone 2347C), gri
(Pantone 403 C, Pantone 290 C,
Pantone 642 C), maro (Pantone 649 C)

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

6. Rozete (decorațiuni de tavan) din metal,
decorațiuni adezive din bronz pentru perete,
decorațiuni de perete din metale comune,
decorațiuni adezive din metale comune pentru
perete.
9. Carduri pentru cadouri codificate, carduri
codificate magnetic pentru cadouri.
11. Ghirlande luminoase pentru decorațiuni
festive.
14. Portchei (decorațiuni mici sau brelocuri),
decorațiuni de perete din metale prețioase,
brelocuri sub formă de bijuterii (decorațiuni mici
sau bagatele), inele pentru chei (decorațiuni mici
sau brelocuri) din metale prețioase.
16. Invitații tipărite, invitații la petreceri, invitații
(articole de papetărie), invitații tipărite pe hârtie,
invitații tipărite pe carton, carnet cu invitații
detașabile pentru petreceri, etichete pentru
cadouri, carduri de cadouri, pungi pentru cadouri,
ambalaj de cadouri, ambalaje pentru cadouri,
cutii pentru cadouri, felicitări (care însoțesc)
cadouri, hârtie de împachetat cadouri, cutii din
carton pentru cadouri, etichete din hârtie pentru
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cadouri, pungi de hârtie pentru cadouri, ambalaje
din plastic pentru cadouri, pungi din hârtie pentru
cadouri, articole de papetărie pentru cadouri,
cutii din hârtie pentru cadouri, ambalaj de cadouri
din hârtie, hârtie metalizată de împachetat
cadouri, panglici de hârtie pentru ambalat
cadouri, funde din hârtie pentru ambalat cadouri,
hârtie de împachetat cadouri de Crăciun, cutii
pentru pictură (rechizite școlare), seturi de
pictură pentru copii, decorațiuni din hârtie pentru
petreceri, decorațiuni din carton pentru alimente,
decorațiuni din hârtie pentru prăjituri, decorațiuni
de hârtie pentru masă, decorațiuni din hârtie
pentru alimente, decorațiuni de perete din hârtie,
decorațiuni de petreceri din hârtie metalică,
decorațiuni adezive de perete, realizate din
hârtie.
17. Articole din materiale plastice spongioase
folosite ca baze pentru decorațiunile florale.
20. Decorațiuni pentru uși, din plastic,
decorațiuni din plastic pentru petreceri,
decorațiuni din ceramică pentru uși, decoraţiuni
de perete, din lemn, decorațiuni de perete
din ceară, decorațiuni adezive de perete,
din ceară, decorațiuni din materiale plastice
pentru alimente, decorațiuni adezive de perete,
din lemn, statuete, figurine, lucrări de artă,
ornamante și decorațiuni din materiale ca lemn,
ceară, ghips sau plastic.
.
21. Boluri pentru decorațiuni florale, decorațiuni
din porțelan pentru torturi, decorațiuni de perete
din porțelan.
24. Ambalaje din material textil pentru cadouri,
decorațiuni pentru pereți din materiale textile,
produse confecționate din fetru pentru uz casnic.
26. Panglici pentru împachetat cadouri, panglici
pentru ambalarea cadourilor, din material textil,
funde din material textil pentru ambalarea
cadourilor, panglici și funde, nu din hârtie, pentru
împachetat cadouri, buchete din flori artificiale.
27. Decorațiuni de perete și tavan (acoperitori).
28. Cadouri surpriză pentru invitați la petreceri
(jucării), decorațiuni pentru căsuțe de păpuși,
decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun, jucării.
30. Decorațiuni din bomboane pentru prăjituri,
decorațiuni pentru pomul de crăciun
(comestibile), decorațiuni din ciocolată pentru
articole de cofetărie.
35. Organizare și realizare de evenimente
publicitare, organizare și realizare de
evenimente promoționale, organizare și
coordonare de evenimente de marketing, servicii
de registru (evidență) a cadourilor, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru terți,

servicii de comerț cu amănuntul cu privire
la produse de papetărie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
decorațiuni festive.
37. Servicii de pictură decorativă.
39. Ambalare cadouri, împachetare de cadouri,
livrare de cadouri, organizare de livrări de
cadouri.
40. Tipărire ștampile, imprimare de modele
decorative pe ambalajele pentru cadouri, cusut
artizanal și servicii de croitorie.
41. Organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente automobilistice,
organizare de evenimente hipice, organizare
de evenimente recreative, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente de recreere, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare și coordonare de
evenimente educaționale, organizare de
evenimente în
scopuri culturale, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, organizare
de petreceri, servicii de pictură murală,
demonstrație (pregătire) în pictură și tehnici de
decorare.
42. Elaborare de tehnici de pictură, design
de decorațiuni interioare pentru magazine,
servicii de consultanță în materie de decorațiuni
interioare.
45. Planificarea și organizarea ceremoniilor de
nuntă, selectare de cadouri personale pentru terți
pentru ceremonii de nuntă, realizare de cutii de
cadouri personalizate pentru ceremonii de nuntă,
gestiunea de liste cu cadouri de nuntă pentru
a fi selectate de către terți pentru ceremonii de
nuntă.

───────


