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Cereri Mărci publicate în 19/06/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 04348 12/06/2019 ASOCIATIA CULTURALA

FANZIN
SĂPTĂMÂNA COMEDIEI

2 M 2019 04349 12/06/2019 PUFO MARKET SRL PUFO.ro magazin online

3 M 2019 04350 12/06/2019 RETRO BARBER SHOP SRL RETRO BARBERSHOP

4 M 2019 04351 12/06/2019 S.C. DOMAINE VINARTE S.R.L. Castel Starmina

5 M 2019 04352 12/06/2019 S.C. DOMAINE VINARTE S.R.L. CRAMA STÂRMINA VINARTE

6 M 2019 04353 12/06/2019 PETROL SOLUTIONS SRL Store+

7 M 2019 04354 12/06/2019 SC AGROINDUSTRIALA
BUCIUM SA

DOMENIILE BOHOTIN

8 M 2019 04355 12/06/2019 CHEERUP GROUP SRL CHEERUP

9 M 2019 04356 12/06/2019 Asociația Economiștilor Maghiari
din România

RMKT Romániai Magyar
Közgazdász Társaság Asociația
Economiștilor Maghiari din
România

10 M 2019 04357 12/06/2019 PEPEROSSO FOOD SRL peperosso

11 M 2019 04358 12/06/2019 ADELINA ELENA FLOREA
FLORIN ALBERTO FLOREA

A ALPHA GYM CLUB

12 M 2019 04359 12/06/2019 B&B COLLECTION S.R.L. KULTHO Diamonds

13 M 2019 04360 12/06/2019 DANIEL DENES
TUDOR IONESCU

FLY PROJECT

14 M 2019 04361 12/06/2019 TR IT TEAM SRL ECOELECTRIC

15 M 2019 04362 12/06/2019 BRENET DISTRIBUTION SRL CheiBriceag

16 M 2019 04363 12/06/2019 MARIAN OPREA REFUSE TO BLANK RTB KEEP
PASSION ALIVE

17 M 2019 04365 12/06/2019 DAN HANAS TRASUL OASELOR

18 M 2019 04366 12/06/2019 STRUCTURAL ENGINEERING
DEVELOPMENT SRL

STRUCTURE.ING
DEVELOPMENT

19 M 2019 04367 12/06/2019 NATURALIS S.R.L. Benesio Lipiredux

20 M 2019 04368 12/06/2019 NATURALIS S.R.L. Benesio Alergovita

21 M 2019 04369 12/06/2019 NATURALIS S.R.L. Benesio Neuroalfa

22 M 2019 04370 12/06/2019 NATURALIS S.R.L. Benesio Digestin

23 M 2019 04371 12/06/2019 DOW AGROSCIENCES LLC BROADWAY

24 M 2019 04372 12/06/2019 CARREFOUR ROMANIA S.A.. ENOPEDIA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2019 04373 12/06/2019 ASOCIATIA SPORTIVA ECVIVA Club Sportiv Ecviva

26 M 2019 04374 12/06/2019 CARREFOUR ROMANIA S.A.. Live & Crunchy ȚI-E POFTĂ DE
MUZICĂ BUNĂ

27 M 2019 04375 12/06/2019 CARREFOUR ROMANIA S.A.. MOJO BOX

28 M 2019 04376 12/06/2019 CRISTIAN BOGDAN f LE FRAGRANCE

29 M 2019 04377 12/06/2019 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
RADIODIFUZIUNE

RADIO CONSTANȚA - PRIMUL
RADIO DIN DOBROGEA

30 M 2019 04378 12/06/2019 PETRONEL GABRIEL
GONGEANU
IULIAN MEHEDINŢ

3 chestii

31 M 2019 04379 12/06/2019 FLORIN EUGEN VADUVA
GEANEL

PLATINUM SECURITY

32 M 2019 04380 12/06/2019 SC DING COMMUNICATION
SRL

Jolie Silver

33 M 2019 04381 12/06/2019 SC DING COMMUNICATION
SRL

Jolie accessories

34 M 2019 04382 12/06/2019 MUSLIU PRIVACY DATA
CONSULTING SRL

DPMS

35 M 2019 04383 12/06/2019 B&B COLLECTION S.R.L. KULTHO DIAMONDS

36 M 2019 04384 12/06/2019 SC FRESH ONLINE SRL FRESH ONLINE by Markena

37 M 2019 04386 12/06/2019 SEBASTIAN-LAURENTIU
COSOR

SAFE FRAME
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(210) M 2019 04348
(151) 12/06/2019
(732) ASOCIATIA CULTURALA FANZIN,

STR. BOGDAN-VODA NR.22,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, 500449,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)
SĂPTĂMÂNA COMEDIEI

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

9. Aplicaţii software descărcabile, aplicații
mobile educative, aplicații software pentru
web, aplicații software pentru telefoane mobile,
aplicații mobile descărcabile pentru transmiterea
de informații, aplicații descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, aplicație software
pentru servicii de rețele sociale prin internet.
16. Publicaţii imprimate, reviste (publicaţii
periodice), publicaţii promotionale (tipărituri),
produse de imprimerie (tipărituri), publicaţii de
reclame (tipărituri).
35. Difuzarea de anunţuri publicitare, difuzarea
de materiale de reclamă, de marketing şi
publicitate, difuzarea de materiale publicitare
pentru terţi printr-o reţea de comunicaţii
online pe internet, furnizarea de spaţiu
publicitar în publicaţii periodice, ziare si reviste,
furnizarea de spaţii publicitare, furnizarea
de spaţii publicitare in medii electronice,
închirierea spaţiilor publicitare, marketing
pentru evenimente, organizare de evenimente,
expoziţii, târguri şi spectacole în scopuri
comerciale, promoţionale şi publicitare, servicii
de revista presei, publicitate online printr-o
reţea informatizată de comunicaţii, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru
terţi prin reţele de comunicaţii electronice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu publicaţii electronice descărcabile, publicitate
în presa de interes general şi în presa de
specialitate, publicitate în reviste, broşuri şi
ziare, servicii de consultanţă privind publicitatea,
servicii de publicitate în presă, servicii de
promovare, promovare (publicitate) de concerte,
promovare de evenimente speciale, servicii de
promovare și publicitate, servicii de publicitate,
marketing și promovare, Intermediere de
contracte de publicitate și promovare pentru
alte persoane, servicii de consultanță în afaceri
privind promovarea campaniilor de strângere

de fonduri, marketing pentru evenimente,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, administrare a afacerilor pentru
artiști din domeniul divertismentului, servicii
prestate de o agenție de descoperire de talente
(managementul afacerilor pentru artiști).
41. Reprezentații teatrale, reprezentații
muzicale, reprezentații teatrale, prezentare de
reprezentații muzicale, reprezentații de muzică
live, reprezentații muzicale în direct, producție de
reprezentații teatrale, producție de reprezentații
pe scenă, organizare de reprezentații în
direct, divertisment de genul reprezentațiilor de
balet, divertisment de tipul reprezentațiilor de
dans, divertisment de tipul reprezentațiilor unor
orchestre, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, servicii de divertisment de tipul
reprezentațiilor cinematografice, organizare,
realizare și prezentare de reprezentații de
teatru, servicii de reprezentații date de trupe
în direct, servicii de divertisment sub formă
de reprezentații tip concert, furnizare de
instalații pentru reprezentațiile în direct ale
unui grup muzical, spectacole de comedie în
direct, organizare de spectacole de comedie,
producție de spectacole de comedie, servicii
specifice cluburilor de comedie, prezentare de
spectacole de comedie în direct, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, coordonare de evenimente culturale,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente de recreere, publicare
de calendare de evenimente, coordonare
de evenimente de divertisment, coordonare
de evenimente de divertisment în direct,
servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente culturale, servicii de informare
cu privire la bilete pentru evenimente de
divertisment, servicii de rezervare de bilete și
locuri la evenimente de divertisment, organizare
de rezervări de bilete la spectacole și
alte evenimente de divertisment, organizarea
spectacolelor, spectacole muzicale, planificarea
de spectacole, organizarea de spectacole
culturale, prezentări de spectacole în direct,
prezentare de spectacole în direct, organizare
de spectacole în direct, rezervare de locuri
pentru spectacole, coordonare de spectacole
de teatru, furnizare de spectacole în direct,
organizare de spectacole pe scenă, rezervări
pentru spectacole de divertisment, prezentare
de spectacole de varietăți, prezentare de
spectacole de teatru, organizare de spectacole
de divertisment, organizare și prezentare de
spectacole, servicii în domeniul producției de
spectacole, organizare de spectacole vizuale
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și muzicale, furnizare de spectacole de
divertisment în direct, realizare de spectacole
de divertisment în direct, servicii de realizare de
spectacole în direct, producere de spectacole
în parcuri de distracții, servicii ale agențiilor de
bilete pentru spectacole de teatru, servicii de
informare cu privire la bilete pentru spectacole,
servicii de divertisment pentru producția de
spectacole în direct, producție de spectacole
de divertisment cu dansatori și cântăreți,
spectacole de teatru, atât de animație, cât și
de acțiune, servicii de realizare a spectacolelor
de divertisment transmise în direct, servicii de
divertisment de tipul spectacolelor de teatru
și cabaret, servicii de divertisment sub formă
de spectacole în parcuri de distracții, servicii
de rezervare de bilete pentru concerte și
spectacole de teatru, rezervare de locuri pentru
spectacole și rezervare de bilete de teatru,
producție de spectacole de revistă în fața unui
public în direct, furnizare de instalații pentru
filme, spectacole, piese de teatru, muzică sau
instruire educațională, divertisment sub formă
de spectacole în direct și apariția personală
a unui personaj costumat, impresariat artistic
pentru artiști de spectacol, management artistic
de teatru, organizare de competiții artistice,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
servicii de divertisment prestate de artiștii
interpreți, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru divertisment, managementul
artistic al locurilor amenajate pentru muzică,
angajare de artiști scenici pentru evenimente
(servicii de reprezentare), publicare de reviste,
furnizare online de reviste cu articole pe
teme generale care nu pot fi descărcate,
organizare de evenimente de divertisment şi
evenimente culturale, publicare de calendare de
evenimente, publicarea multimedia a revistelor,
servicii de instruire, publicarea de reviste
în format electronic pe internet, publicarea
de materiale şi publicaţii tipărite, publicarea
de reviste pentru consumatori, organizare și
găzduire de ceremonii de decernare de premii,
spectacole în direct susținute de trupe muzicale.

───────

(210) M 2019 04349
(151) 12/06/2019
(732) PUFO MARKET SRL, ALEEA

NEGOIU NR. 8, AP. 26, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

PUFO.ro magazin online

(531) Clasificare Viena: 18.01.08; 18.01.19;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.10; 27.05.17;
29.01.14

(591) Culori revendicate:negru, roşu, verde,
galben

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.

───────

(210) M 2019 04350
(151) 12/06/2019
(732) RETRO BARBER SHOP SRL,

STR. IPOTESTI NR. 21, ET. 1,
AP. 2, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

RETRO BARBERSHOP
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(531) Clasificare Viena: 02.09.12; 14.07.20;
26.04.18; 26.02.09; 27.05.02; 27.05.17;
27.05.24

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură.

───────

(210) M 2019 04351
(151) 12/06/2019
(732) S.C. DOMAINE VINARTE S.R.L.,

STR. DRAGOS VODA NR.
54, SECTOR 2, 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)
Castel Starmina

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 04352
(151) 12/06/2019
(732) S.C. DOMAINE VINARTE S.R.L.,

STR. DRAGOS VODA NR.
54, SECTOR 2, 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)
CRAMA STÂRMINA VINARTE

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 04353
(151) 12/06/2019
(732) PETROL SOLUTIONS SRL, STR

CPT. ALEXANDRU SERBANESCU
NR. 85, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
014286, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Store+

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 24.17.05;
27.05.01; 27.05.17

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

42. Proiectare, dezvoltare și programare de
software de calculator.

───────
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(210) M 2019 04354
(151) 12/06/2019
(732) SC AGROINDUSTRIALA BUCIUM

SA, FUNDAC PLOPII FĂRĂ
SOŢ NR. 18-22, JUD. IAŞI, IAŞI,
ROMANIA

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

(540)

DOMENIILE BOHOTIN

(531) Clasificare Viena: 26.04.11; 26.04.16;
26.04.18; 07.03.01; 07.03.02; 05.03.04;
27.05.02; 27.05.17

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

33.  Vinuri de origine controlată din arealul
Bohotin.
35. Strângerea la un loc, în beneficiul tertior, a
produselor din clasa 33 (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii pot
fi asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping.

───────

(210) M 2019 04355
(151) 12/06/2019
(732) CHEERUP GROUP SRL, STR.

NICOLAE BĂLCESCU NR. 14,
DEMISOL, AP. 10, JUD. CLUJ
, CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) ACTA MARQUE Agenție de
Proprietate Intelectuală, STR.
EUGEN BROTE NR. 8, CLUJ
NAPOCA, 400075, JUD. CLUJ,
CLUJ, ROMANIA

(540)
CHEERUP

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

16. Tipărituri, produse din hârtie şi carton şi
anum: cutii din hârtie sau carton, bannere din
hârtie, pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau
plastic, pentru ambalat, etichete din hârtie sau
carton, plicuri (papetărie), invitaţii (papetărie),
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), cărţi poştale, postere, ilustraţii, broşuri,
fotografii, fotografii imprimate, papetărie diversă,
materiale şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului), produse de imprimerie, articole
pentru legătorie, materiale plastice pentru
ambalaj, forme de tipar, caractere tipografice.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
gestionare de fişiere informatice, promovare de
evenimente speciale, publicitate a activităţilor
fotografice, publicitate pentru bunurile şi
serviciile altor comercianţi, care dau posibilitatea
clienţilor să vizualizeze şi să compare în
mod convenabil bunurile oferite de respectivii
comercianţi, servicii de publicitate în legătură cu
serviciile digitale de încărcare, de transmitere,
de prelucrare, de multiplicare şi de imprimare
de imagini prin intermediul reţelelor informatice,
inclusiv reţeaua internet, servicii de multiplicare
de documente, de imagini şi de date, servicii
de vânzare cu amănuntul sau cu ridicata de
materiale video şi fişiere cu imagini descărcabile,
regruparea în beneficiul terţilor a diverselor
produse, din producţie proprie şi a unor terţi,
în mod special a celor solicitate în clasa 16
(cu excepţia transportului lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, cu amănuntul şi cu ridicata în
cadrul unor magazine, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web, comercializarea
produselor, comerţ, comerţ electronic, servicii ale
agenţiilor de import –export.
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40. Servicii ale unui laborator foto, servicii de
fotografie digitală, administrarea unui serviciu de
imprimare de fotografii, developarea de pelicule
fotografice, fotocompoziţii, montaj fotografic,
prelucrare de fotografii, reproducerea de imagini
fotografice pentru salvare pe un suport de
înregistrare digital, modificare a imaginilor
digitale, multiplicare de filme expuse şi fotografii,
tipărire de albume fotografice, lucrări de legătorie
pentru albume fotografice, imprimare, imprimare
digitală, imprimare offset, imprimarea tricourilor,
imprimare de fotogravuri, imprimare de fotografii,
imprimare de portrete, imprimare de imagini
pe obiecte, imprimare după tipar de materiale
textile, imprimare de documente de pe suporturi
digitale, imprimare în relief personalizata
a articolelor de îmbrăcăminte cu modele
decorative, imprimare de modele decorative
pe ambalajele pentru cadouri, imprimare prin
termotransfer, imprimare folii adezive.
41. Producţie audio şi video şi fotografie,
furnizarea de servicii de bibliotecă electronică
care conţine imagini fotografice şi imagini
mobile, expunerea de fotografii, servicii foto
care folosesc maşini de fotografiat şi pentru
imprimarea pozelor, care au funcţie de
fotografiere automată, şi anume cabine foto,
servicii ale unui fotograf, servicii foto care
folosesc camere video, editare de fotografii,
editare de film, organizare de petreceri,
planificare de petreceri, organizare evenimente
de divertisment, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, planificare,
organizare și coordonare de petreceri
(divertisment), furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment,
în rețele online și pe internet, angajare
de artiști scenici pentru evenimente (servicii
de reprezentare), servicii de disc jockeys
pentru petreceri şi evenimente speciale, servicii
care au ca scop principal distracţia sau
recrearea oamenilor, consultanță referitoare la
planificare de petreceri, consultanță în materie
de planificare de evenimente speciale, servicii de
informații și consultanță cu privire la divertisment.

───────

(210) M 2019 04356
(151) 12/06/2019
(732) Asociația Economiștilor Maghiari

din România, STR. AUREL
SUCIU NR. 12, BL. 2, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400440, CLUJ,
ROMANIA

(740) SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION SRL, STR.
KOSSUTH LAJOS 28/13, JUD.
HARGHITA 530112, MIERCUREA
CIUC, ROMANIA

(540)

RMKT Romániai Magyar
Közgazdász Társaság

Asociația Economiștilor
Maghiari din România

(531) Clasificare Viena: 01.01.02; 01.01.10;
01.01.12; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
315C), alb, negru

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
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de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2019 04357
(151) 12/06/2019
(732) PEPEROSSO FOOD SRL, STR.

GHEORGHE MARINESCU NR. 2A,
AP. 24, JUD. MARAMUREŞ, BAIA
MARE, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

peperosso

(531) Clasificare Viena: 05.07.13; 05.07.14;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.04; 29.01.12

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

clase:
29. Sosuri, uleiuri aromatizate, ulei de măsline
alimentar, sosuri pentru salata, sosuri pentru
paste, ketchup, cosuri condimente.
30. Pizza, aluat de pizza, sos de pizza,
pizza congelată,pizza refrigerată,diferite tipuri de
paste şi salate, sos de roţii, macaroane.
39. Livrare pizza, paste şi salate.

───────

(210) M 2019 04358
(151) 12/06/2019
(732) ADELINA ELENA FLOREA, STR.

PRELUNGIREA GHENCEA NR.
45, BL.D4, SC. A, ET. 1, AP. 12,
JUDEŢ ILFOV, BRAGADIRU,
ILFOV, ROMANIA
FLORIN ALBERTO FLOREA, STR.
MITROPOLITUL ANDREI ŞAGUNA
NR. 22, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)

A ALPHA GYM CLUB

(531) Clasificare Viena: 17.03.11; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.12; 27.05.24

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, sport şi fitness, educaţie
fizică, cursuri de educaţie fizică, servicii furnizate
de către cluburile de fitness, furnizare de
instalaţii pentru săli de sport, organizare de
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demonstraţii sportive, furnizare de servicii de
săli şi cluburi de sport, antrenament sportiv,
organizare de evenimente sportive, competiţii şi
turnee sportive, instruire şi educaţie cu privire la
sport, antrenamente cu greutăţi, body-building,
gimnastică aerobică, exerciţii fizice, reabilitare
fizică, dietă, alimentaţie, concursuri de aerobic,
coordonarea antrenamentelor de fitness, cursuri
de instruire privind menţinerea formei fizice,
servicii de consiliere pentru menţinerea condiţiei
fizice, furnizarea de echipamente şi de cursuri de
pregătire în domeniul exerciţiilor fizice, rezervare
de instalaţii pentru activităţi fizice, furnizarea de
instalaţii pentru exerciţii fizice în grup, coaching
sportiv, servicii ale unui antrenor personal
(fitness).

───────

(210) M 2019 04359
(151) 12/06/2019
(732) B&B COLLECTION S.R.L.,

STR. LUCIAN BLAGA NR. 3,
BL. J5, SC. A, ET. 3, AP. 11,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031071,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

KULTHO Diamonds

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:auriu
(PANTONE=874, PANTONE=412)

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru

împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 04360
(151) 12/06/2019
(732) DANIEL DENES, STR.

FOISORULUI NR. 122-124,
SC. C, ET. 1, AP. 31, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
TUDOR IONESCU, STR. EMIL
GARLEANU NR. 11, BL. C1, ET. 2,
AP. 9, JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
FLY PROJECT

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

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

───────

(210) M 2019 04361
(151) 12/06/2019
(732) TR IT TEAM SRL, STR. GAFTON

LAZAR NR. 13, SECTOR
5, BUCUREŞTI, 050408,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ECOELECTRIC

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
4. Combustibili şi materiale pentru iluminat.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
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vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre.
9. Aparate si instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric,
aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginilor sau datelor, suporturi
media înregistrate și descărcabile, software
de calculator, suporturi media digitale sau
analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
35. Publicitate, administrație comercială.
37. Reparații, servicii de instalații.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2019 04362
(151) 12/06/2019
(732) BRENET DISTRIBUTION SRL,

STR. EP. IOAN SUCIU NR. 14,
AP. 4, JUDEŢ BIHOR, ORADEA,
410468, BIHOR, ROMANIA

(540)
CheiBriceag

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

9. Extinctoare, difuzoare audio pentru
automobile, cabluri pentru transmisia de date,
triunghiuri de semnalizare pentru avarie,
îmbrăcăminte
reflectorizantă pentru prevenirea accidentelor,
articole reflectorizante pentru purtat, pentru
prevenirea accidentelor, borne de baterii,
suporturi de
microreceptoare telefonice pentru autovehicule,
chei electronice pentru automobile.

───────

(210) M 2019 04363
(151) 12/06/2019
(732) MARIAN OPREA, ŞOS.IANCULUI

NR. 132, BL. 121A, SC. A, ET. 5,
AP. 12, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

REFUSE TO BLANK RTB
KEEP PASSION ALIVE

(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2019 04365
(151) 12/06/2019
(732) DAN HANAS, STR. SOLDAT

ZAMBILA IONITA NR. 1, BL. 33A,
SC. D, ET. 1, AP. 174, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
TRASUL OASELOR

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

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

───────
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(210) M 2019 04366
(151) 12/06/2019
(732) STRUCTURAL ENGINEERING

DEVELOPMENT SRL, B-DUL
MIHAI EMINESCU NR. 37, SC.
C, AP. 2, JUDEŢ BOTOŞANI,
BOTOŞANI, BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

STRUCTURE.ING
DEVELOPMENT

(531) Clasificare Viena: 26.04.06; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17; 17.05.07

(591) Culori revendicate:alb, negru, verde
teal

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

37. Consultanţă în construcţii.
42. Proiectarea construcţiilor, servicii de
arhitectură, consultanţă în arhitectură.

───────

(210) M 2019 04367
(151) 12/06/2019
(732) NATURALIS S.R.L., SOS. CHITILEI

NR. 60, CORP 1-C30, ET. 1, BIROU
6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Benesio Lipiredux

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.14;
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde închis, verde,
gri închis, negru

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
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persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2019 04368
(151) 12/06/2019
(732) NATURALIS S.R.L., SOS. CHITILEI

NR. 60, CORP 1-C30, ET. 1, BIROU
6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Benesio Alergovita

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
05.03.13; 05.03.14; 29.01.14

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, gri închis, negru, alb

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,

proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2019 04369
(151) 12/06/2019
(732) NATURALIS S.R.L., SOS. CHITILEI

NR. 60, CORP 1-C30, ET. 1, BIROU
6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Benesio Neuroalfa

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
05.03.13; 05.03.14; 29.01.14

(591) Culori revendicate:verde închis. verde
deschis, gri închis, negru, alb

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
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42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2019 04370
(151) 12/06/2019
(732) NATURALIS S.R.L., SOS. CHITILEI

NR. 60, CORP 1-C30, ET. 1, BIROU
6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Benesio Digestin

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
05.03.13; 05.03.14; 29.01.14

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, gri închis, negru, alb

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
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.

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2019 04371
(151) 12/06/2019
(732) DOW AGROSCIENCES LLC,

9330 ZIONSVILLE ROAD,
UNITED STATES OF AMERICA,
INDIANAPOLIS, INDIANA 46268,
STATELE UNITE ALE AMERICII

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

(540)
BROADWAY

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

5. Erbicide de uz agricol.
───────

(210) M 2019 04372
(151) 12/06/2019
(732) CARREFOUR ROMANIA S.A..,

STR. GARA HERÃSTRÃU NR. 4C,
GREEN COURT BUCHAREST,
CLÃDIREA B, ET. 4-7, SECTOR 2,
BUCURESTI, RO.BU, ROMANIA

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

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

21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor. (Solicităm
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)
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. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură. (Solicităm protecție

pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 04373
(151) 12/06/2019
(732) ASOCIATIA SPORTIVA ECVIVA,

STR. BUCUREȘTI-TÂRGOVIȘTE
NR. 22B, BL. 2, SC. A, ET. 1, AP.
105, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)
Club Sportiv Ecviva

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrația comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2019 04374
(151) 12/06/2019
(732) CARREFOUR ROMANIA S.A..,

STR. GARA HERÃSTRÃU NR. 4C,
GREEN COURT BUCHAREST,
CLÃDIREA B, ET. 4-7, SECTOR 2,
BUCURESTI, RO.BU, ROMANIA

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

(540)

Live & Crunchy ȚI-E
POFTĂ DE MUZICĂ BUNĂ

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

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

clase:
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru note
şi pupitre pentru instrumente muzicale, baghete
pentru dirijori. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (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)
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 04375
(151) 12/06/2019
(732) CARREFOUR ROMANIA S.A..,

STR. GARA HERÃSTRÃU NR. 4C,
GREEN COURT BUCHAREST,
CLÃDIREA B, ET. 4-7, SECTOR 2,
BUCURESTI, RO.BU, ROMANIA

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

(540)

MOJO BOX

(531) Clasificare Viena: 02.09.04; 02.09.07;
02.09.08; 27.05.01; 27.05.17

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (Solicităm protecție
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 protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
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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)
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 04376
(151) 12/06/2019
(732) CRISTIAN BOGDAN, B-DUL

CHIȘINĂUU NR. 12, BL. B22,
SC. 1, ET. 3, AP. 20, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

f LE FRAGRANCE

(531) Clasificare Viena: 25.01.05; 05.05.20;
27.05.01; 27.05.12; 29.01.12

(591) Culori revendicate:vișiniu, auriu

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

3. Parfumuri, parfumuri solide, parfumuri
naturale, parfumuri lichide, parfumuri de uz
personal, uleiuri pentru parfumuri și esențe,
preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale.

───────

(210) M 2019 04377
(151) 12/06/2019
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ DE

RADIODIFUZIUNE, STR.
GENERAL BERTHELOT NR. 60-64,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010165,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
RADIO CONSTANȚA - PRIMUL

RADIO DIN DOBROGEA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Crearea și menținere site web și pagini
dedicate în rețelele de socializare pe internet.

───────
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(210) M 2019 04378
(151) 12/06/2019
(732) PETRONEL GABRIEL

GONGEANU, STR. CETĂŢUIA
NR. 4, BL. 763, SC. B, ET. 1, AP.
3, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA
IULIAN MEHEDINŢ, STR.
PLANTELOR NR. 4, BL. 755, SC.
C, ET. 3, AP. 15, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)

3 chestii

(531) Clasificare Viena: 01.15.21; 27.05.01;
27.07.01; 29.01.12

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

clase:
16. Afişe din hârtie, afişe publicitare, bannere
de afişaj realizate din hârtie, bannere din
hârtie, broşuri tipărite, publicaţii de reclame,
publicaţii imprimate, publicaţii promoţionale,
reclame tipărite.

35. Publicitate, publicitate online.
38. Difuzare de programe de televiziune,
difuzare de material audio şi video pe internet,
difuzare de programe prin internet, difuzare
de programe video şi audio prin internet,
distribuire de date sau imagini audiovizuale
printr-o reţea informatică globală sau prin
internet, radiodifuziune de conţinut audiovizual
şi multimedia pe internet, radiodifuziune
de programe de televiziune pe internet,
radiodifuziune de filme cinematografice pe
internet, transmisie continuă (streaming) de
materiale audio pe internet, transmisie continuă
(streaming) de material video pe internet,
transmitere de conţinuturi multimedia pe
internet, transmitere de date audio pe internet,
transmitere de date sau imagini audiovizuale
printr-o reţea globală de calculatoare sau
internet, transmitere de date video pe internet.
41. Divertisment, divertisment de radio şi
televiziune, divertisment difuzat într-o reţea
globală de comunicaţii, divertisment difuzat prin
TV fără fir, divertisment on-line, divertisment
pe internet, divertisment prin filme, divertisment

televizat, furnizare de divertisment sub formă de
clipuri de filme printr-un site internet, furnizare
de divertisment video printr-un site internet,
furnizarea de divertisment prin intermediul
internetului, furnizare de programe multimedia
de divertisment prin servicii de televiziune,
de bandă largă, fără fir şi online, producţie
de divertisment sub formă de seriale de
televiziune, producţie de divertisment sub formă
de înregistrări audio, producţie de divertisment
sub formă de înregistrări audio, servicii de
divertisment, servicii de divertisment conţinând
personaje fictive, servicii de divertisment
radiofonic şi televizat, servicii pentru producţie
de divertisment sub formă de filme, servicii
pentru producţie de divertisment sub formă de
emisiuni de televiziune, furnizare de divertisment
multimedia printr-un site internet, furnizare de
înregistrări audio digitale, nedescărcabile, de pe
internet.

───────

(210) M 2019 04379
(151) 12/06/2019
(732) FLORIN EUGEN VADUVA

GEANEL , STR. ANDRONACHE
NR. 179, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PLATINUM SECURITY

(531) Clasificare Viena: 17.02.01; 27.05.01;
27.05.24

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

45. Servicii de pază.
───────
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(210) M 2019 04380
(151) 12/06/2019
(732) SC DING COMMUNICATION SRL,

STR. GEOROCENILOR NR. 9,
JUD. DOLJ, GEOROCEL, DOLJ,
ROMANIA

(540)

Jolie Silver

(531) Clasificare Viena: 02.03.01; 02.03.16;
03.13.01; 27.05.01

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

14. Bijuterii, coliere (bijuterii), bijuterii prețioase,
bijuterii emailate, inele (bijuterii), perle (bijuterii),
amulete
(bijuterii), lanțuri (bijuterii), cruciulițe (bijuterii),
brățări (bijuterii), bijuterii-pandantive, broșe
(bijuterii), ace (bijuterii)

───────

(210) M 2019 04381
(151) 12/06/2019
(732) SC DING COMMUNICATION SRL,

STR. GEOROCENILOR NR. 9,
JUD. DOLJ, GEOROCEL, DOLJ,
ROMANIA

(540)

Jolie accessories

(531) Clasificare Viena: 02.03.01; 02.03.16;
03.13.01; 27.05.01

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

14. Mărţişoare, ornamente din metale
semipreţioase şi aliaje ale acestora, accesorii
pentru femei (bijuterii), imitații de bijuterii
ornamentale, ace ornamentale din metale
prețioase (bijuterii), articole de bijuterie cu pietre
ornamentale.
20. Ornamente de sărbători din lemn, nu
ornamente pentru brad, modele (ornamente)
confecționate din plastic.
21. Ornamente din cristal, sculpturi ornamentale
realizate din sticlă.
24. Ornamente murale (textile).
26. Insigne ornamentale, mărgele pentru
ornament, ornamente pentru păr.

───────
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(210) M 2019 04382
(151) 12/06/2019
(732) MUSLIU PRIVACY DATA

CONSULTING SRL, STR.
ROMA NR. 56, AP. 1, CAM. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011775,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DPMS

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru
(HEX=#488ed0), alb (HEX=#FFFFFF)

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

9. Suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de
înregistrare și de stocare fără conținut,
calculatoare și dispozitive periferice de
calculator.

───────

(210) M 2019 04383
(151) 12/06/2019
(732) B&B COLLECTION S.R.L., STR.

LUCIAN BLAGA NR. 3, BL. J5,
SC. A, ET. 3, AP. 11, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

KULTHO DIAMONDS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.02
(591) Culori revendicate:auriu (Pantone

874,412)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și
articole de birou, cu excepția mobilei, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale de desen
și materiale
pentru artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 04384
(151) 12/06/2019
(732) SC FRESH ONLINE SRL, STR.

TARGU NEAMT NR. 32, BL. A16,
SC. D, ET. 2, AP. 53, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FRESH ONLINE by Markena

(531) Clasificare Viena: 19.07.12; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Băuturi din fructe, fără alcool, băuturi din
fructe și sucuri de fructe, sucuri din concentrat de
fructe
(băuturi nealcoolice), băuturi constând dintr-un
amestec de fructe şi sucuri de legume, smoothie
(băuturi nealcoolice din fructe).

───────
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(210) M 2019 04386
(151) 12/06/2019
(732) SEBASTIAN-LAURENTIU

COSOR, STR. VLADICEASCA
NR. 1C, JUDEŢUL ILFOV, SAT
VLADICEASCA (COM. SNAGOV),
077168, ILFOV, ROMANIA

(540)

SAFE FRAME

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea,
servicii de analiză industrială și de
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a
programelor de calculator.

───────


