
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE
12/09/2019

PUBLICATE ÎN DATA DE 19/09/2019



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
12/09/2019

2

Cereri Mărci publicate în 19/09/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 06507 12/09/2019 SC ELDYTRUCK SPEED SRL AQUA TRANSALPINA

2 M 2019 06524 12/09/2019 EXCLUSIVE PROMOTION SRL STUD 100

3 M 2019 06525 12/09/2019 ANTENA 3 SA TĂTICI DE TĂTICI CU PADRE

4 M 2019 06526 12/09/2019 GABRIELA RADULIAN SMARTDIAB

5 M 2019 06527 12/09/2019 SC BRAND EMOTION SRL BUCHAREST BUSINESS CLUB

6 M 2019 06528 12/09/2019 S.C. PISOIUL NAZDRAVAN
S.R.L.

Pisoiul Năzdrăvan PN

7 M 2019 06529 12/09/2019 S.C. PRO RENT ECHIPAMENTE
GRELE S.R.L.

PRORENT ECHIPAMENTE
GRELE

8 M 2019 06530 12/09/2019 S.C. ARTERA BLUE S.R.L. ARTERA

9 M 2019 06531 12/09/2019 S.C. MAGIC CHRISTMAS S.R.L. HEBER

10 M 2019 06532 12/09/2019 RADU POPESCU COMPAS COFFEE

11 M 2019 06533 12/09/2019 LILIAN ROTARU 9 Ași

12 M 2019 06534 12/09/2019 SC GABRIEL BUSINESS SERV
SRL

LA CEAUNE

13 M 2019 06535 12/09/2019 BERRO MOHAMMAD Jarrett

14 M 2019 06536 12/09/2019 VASCO INDUSTRIAL CONSULT
SRL

CARBOBENE

15 M 2019 06537 12/09/2019 VASCO INDUSTRIAL CONSULT
SRL

Varibene

16 M 2019 06538 12/09/2019 VASCO INDUSTRIAL CONSULT
SRL

Hemorobene

17 M 2019 06539 12/09/2019 CRISTIAN ANGHEL Frizzante van

18 M 2019 06540 12/09/2019 CRISTIAN ANGHEL Prosecco van

19 M 2019 06541 12/09/2019 CARPAT SPORT SRL I-ON

20 M 2019 06542 12/09/2019 OANA MARIA ALEXANDRINI Floreasca

21 M 2019 06543 12/09/2019 OANA MARIA ALEXANDRINI floreasca.com

22 M 2019 06544 12/09/2019 OANA MARIA ALEXANDRINI caleavictoriei.com

23 M 2019 06545 12/09/2019 OANA MARIA ALEXANDRINI Calea Victoriei

24 M 2019 06547 12/09/2019 COSTIN & COSMIN GENERAL
TRADING SRL

SIMPLY FRESH

25 M 2019 06548 12/09/2019 FOOD PROD FARM SRL WE ARE NUTS
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2019 06549 12/09/2019 SC TOSCA IMPEX SRL TOSCA 1991

27 M 2019 06551 12/09/2019 BRAND & BUILD SRL Brand & Build

28 M 2019 06552 12/09/2019 ANA HOTELS SA ANA SPA

29 M 2019 06553 12/09/2019 IULIAN CÂCĂU Juicebar Fresh everyday.

30 M 2019 06554 12/09/2019 Centrul Judetean pentru
Protectia Naturii, Turism si
Dezvoltare Rurala Durabila Dolj

CORIDORUL JIULUI

31 M 2019 06555 12/09/2019 CRISTIAN VICTOR ARDELEAN ELAVIE

32 M 2019 06556 12/09/2019 SC BLASKO SHOP
DISTRIBUTION SRL

BLASKO

33 M 2019 06557 12/09/2019 ROYAL DENTIS S.R.L. ROYAL DENTIS dental solutions
in CAD/CAM since 1994

34 M 2019 06558 12/09/2019 TINKOFF SRL Tinkoff
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(210) M 2019 06507
(151) 12/09/2019
(732) SC ELDYTRUCK SPEED SRL,

STR. VALEA SEBEȘULUI NR. 51B,
JUD. ALBA, PETREȘTI, ALBA,
ROMANIA

(540)
AQUA TRANSALPINA

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

32. Apă plată, apă minerală, bere.
───────

(210) M 2019 06524
(151) 12/09/2019
(732) EXCLUSIVE PROMOTION SRL ,

STR. PADES NR. 14, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)
STUD 100

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse
de parfumerie, uleiuri esenţiale, preparate pentru
albit și alte substanțe pentru spălat, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire,
preparate de duş pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (produse cosmetice),
adecvate pentru utilizare intimă, preparate
sanitare
fiind produse de toaletă (produse cosmetice),
adecvate pentru utilizare
intimă, geluri de masaj, inclusiv geluri de masaj
adecvate pentru utilizare
intimă (produse cosmetice), preparate
nemedicinale pentru îngrijirea părţilor
intime ale corpului.
5. Geluri pentru stimularea sexuală (de uz
medical), geluri lubrifiante de uz personal
(utilizate în scop medical), creme şi
loţiuni pentru sănătatea sexuală şi/sau sporirea
performanţelor sexuale (de uz medical),
creme medicinale (de uz medical), şi anume
suplimente pentru sănătatea sexuală şi/sau

sporirea performanţelor sexuale, lubrifianţi
vaginali (de uz medical), lubrifianţi igienici (de uz
medical),
lubrifianţi sexuali personali (de uz medical),
lubrifianţi medicali, lubrifianţi pe bază de apă
pentru uz personal (de uz medical), lubrifianţi de
uz personal pe bază de silicon (de uz medical),
produse
farmaceutice pentru stimularea erecţiei (de uz
medical), produse igienice pentru medicină,
preparate de igienă de uz medical.

───────

(210) M 2019 06525
(151) 12/09/2019
(732) ANTENA 3 SA, BD. DIMITRIE

POMPEIU NR. 9-9A, IRIDE
BUSINESS PARK, CLĂDIREA 14,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
TĂTICI DE TĂTICI CU PADRE

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

16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (substanţe de lipit) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişi,
pensule, maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalare (necurpinse în alte
clase), caractere tipografice, clişee şi în special
ziare, reviste şi periodice.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
publicitate prin radio şi televiziune.
38. Telecomunicaţii şi în special prin internet,
servicii de difuzare a programelor de radio şi de
televiziune.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale, şi în
special emisiuni de televiziune.
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, crearea şi mentenanţa site-urilor
web, găzduirea site-urilor web, închirierea
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serverelor web, consultaţă în proiectarea site-
urilor web.

───────

(210) M 2019 06526
(151) 12/09/2019
(732) GABRIELA RADULIAN, SOS.

GIURGIU NR. 42, SECTOR 4,
MUN. BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
SMARTDIAB

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

41. Organizarea de congrese, conferințe,
târguri, evenimente, simpozioane, în domeniul
medical (educație, instruire).

───────

(210) M 2019 06527
(151) 12/09/2019
(732) SC BRAND EMOTION SRL, ŞOS.

PIPERA NR. 4, ET. 4, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
BUCHAREST

BUSINESS CLUB
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, de
cercetare, navigație , topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare și învățare, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuției sau utilizării energiei
electrice, aparate și 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 funcționeaza cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măști pentru scufundări, dopuri de

urechi pentru scufundări, clești de nas pentru
scufundări sau înot, mănuși pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.

───────

(210) M 2019 06528
(151) 12/09/2019
(732) S.C. PISOIUL NAZDRAVAN S.R.L.,

STR. ILEANA COSANZEANA
NR. 23, MANSARDA DUBLA, AP.
30, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Pisoiul Năzdrăvan PN

(531) Clasificare Viena: 03.06.03; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperira capului.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
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servicii de marketing, publicitate și promovare,
servicii de cercetare și informații de piață,
promovare de bunuri și servicii ale terților
prin intermediul rețelelor de calculatoare și
de comunicații, furnizare de informații privind
produsele din indexuri baze de date, în
care se poate căuta, cu informații, inclusiv
text, documente electronice, baze de date,
informații grafice și audiovizuale, prin intermediul
rețelelor de calculator și globale, regruparea
în avantajul terților pentru hârtie și carton,
tipărituri, articole de legătorie, fotografii, articole
de papetărie și de birou, cu exceptia mobilei,
adezivi pentru papetărie sau de uz casnic,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și educative,
folii de plastic pentru documente, folii și
pungi pentru ambalat și împachetat, caractere
tipografice, forme de tipar și pentru articole de
îmbrăcăminte, încălțăminte și pentru acoperira
capului (exceptând transportul lor), pentru a
permite clienților să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod, prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.

───────

(210) M 2019 06529
(151) 12/09/2019
(732) S.C. PRO RENT ECHIPAMENTE

GRELE S.R.L., SOSEAUA
BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 101,
CORP 1, CAMERA 1, BUCUREȘTI,
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)

PRORENT
ECHIPAMENTE GRELE

(531) Clasificare Viena: 26.04.04; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii. (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)
40. Tratarea materialelor. (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)
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───────

(210) M 2019 06530
(151) 12/09/2019
(732) S.C. ARTERA BLUE S.R.L.,

SOSEAUA BUCUREȘTI-PLOIEȘTI
NR. 101, CORP 1, CAMERA
1, BUCUREȘTI, 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)

ARTERA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 29.01.13

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

clase:
4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi fitile pentru iluminat. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii. (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)

40. Tratarea materialelor. (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)

───────

(210) M 2019 06531
(151) 12/09/2019
(732) S.C. MAGIC CHRISTMAS S.R.L.,

STR. BARBU STIRBEI NR. 176,
CAMERA 1, JUDEȚUL OLT, SAT
IANCU JIANU, COMUNA IANCU
JIANU, OLT, ROMANIA

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

(540)

HEBER

(531) Clasificare Viena: 14.03.20; 14.07.09;
02.09.14; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
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8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, , de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 06532
(151) 12/09/2019
(732) RADU POPESCU, ALE. NALBEI

NR. 2, BL. 20, SC. C, ET. 1, AP. 47,
JUDEȚUL PRAHOVA, MUNICIPIUL
PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

COMPAS COFFEE

(531) Clasificare Viena: 17.05.07; 27.05.01;
29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu, gri
(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 protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(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 06533
(151) 12/09/2019
(732) LILIAN ROTARU, BD. POITIERS

NR. 79, CAMIN 4, ET. 4, AP.
102, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

9 Ași

(531) Clasificare Viena: 27.07.11; 27.07.17;
27.07.24; 29.01.14
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(591) Culori revendicate:verde, auriu, alb,
negru

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

───────

(210) M 2019 06534
(151) 12/09/2019
(732) SC GABRIEL BUSINESS

SERV SRL, STR. ORION NR.
22, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
LA CEAUNE

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 06535
(151) 12/09/2019
(732) BERRO MOHAMMAD, BD. UNIRII

NR. 14, BL. 6, SC. 2, ET. 1, AP.
26, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Jarrett

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.01
(591) Culori revendicate:roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, de
cercetare, navigație, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare și învățare, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuției sau utilizării energiei
electrice, aparate și 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 funcționează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măști pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, clești de nas pentru
scufundări sau înot, mănuși pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2019 06536
(151) 12/09/2019
(732) VASCO INDUSTRIAL CONSULT

SRL, STR. BARBU DELAVRANCEA
NR. 35, PARTER, CAMERA
BIROU, SECTOR 1, , BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) AGENȚIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ APIA SRL,
STR. ROMANCIERILOR NR.
5, BL. C14, SC. B, AP. 41,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 061791,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CARBOBENE

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
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.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 06537
(151) 12/09/2019
(732) VASCO INDUSTRIAL CONSULT

SRL, STR. BARBU DELAVRANCEA
NR. 35, PARTER, CAMERA
BIROU, SECTOR 1, , BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) AGENȚIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ APIA SRL,
STR. ROMANCIERILOR NR.
5, BL. C14, SC. B, AP. 41,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 061791,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Varibene

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
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.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2019 06538
(151) 12/09/2019
(732) VASCO INDUSTRIAL CONSULT

SRL, STR. BARBU DELAVRANCEA
NR. 35, PARTER, CAMERA
BIROU, SECTOR 1, , BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) AGENȚIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ APIA SRL,
STR. ROMANCIERILOR NR.
5, BL. C14, SC. B, AP. 41,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 061791,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Hemorobene

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
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.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 06539
(151) 12/09/2019
(732) CRISTIAN ANGHEL, STR.

PARÂNG NR. 16, BL. G3, SC. 3,
ET. 1, AP. 46, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Frizzante van

(531) Clasificare Viena: 11.03.01; 11.03.02;
01.15.21; 18.01.08; 18.01.14; 26.01.16;
27.05.01

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────
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(210) M 2019 06540
(151) 12/09/2019
(732) CRISTIAN ANGHEL, STR.

PARANG NR. 16, BL. G3, SC. 3,
ET. 1, AP. 46, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Prosecco van

(531) Clasificare Viena: 11.03.02; 18.01.08;
18.01.14; 26.01.16; 27.05.01; 27.05.02

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 06541
(151) 12/09/2019
(732) CARPAT SPORT SRL,

BULEVARDUL PIPERA NR. 2B,
CONSTRUCŢIA C2, MANSARDA,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

I-ON

(531) Clasificare Viena: 24.17.25; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
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.
38. Telecomunicaţii.

───────
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(210) M 2019 06542
(151) 12/09/2019
(732) OANA MARIA

ALEXANDRINI
, CAL. DOROBANTILOR NR.
172-178, BL. 16, SC. B, ET. 7, AP.
120, SECTOR 1
, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Floreasca

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2019 06543
(151) 12/09/2019
(732) OANA MARIA

ALEXANDRINI
, CAL. DOROBANTILOR NR.
172-178, BL. 16, SC. B, ET. 7, AP.
120, SECTOR 1
, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
floreasca.com

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2019 06544
(151) 12/09/2019
(732) OANA MARIA

ALEXANDRINI
, CAL. DOROBANTILOR NR.
172-178, BL. 16, SC. B, ET. 7, AP.
120, SECTOR 1
, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
caleavictoriei.com

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2019 06545
(151) 12/09/2019
(732) OANA MARIA

ALEXANDRINI
, CAL. DOROBANTILOR NR.
172-178, BL. 16, SC. B, ET. 7, AP.
120, SECTOR 1
, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Calea Victoriei

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────
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(210) M 2019 06547
(151) 12/09/2019
(732) COSTIN & COSMIN GENERAL

TRADING SRL, STR. VALERIU
BRANIŞTE NR. 56, PARTER,
BL. 4, SC. A, AP. 1, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
SIMPLY FRESH

(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
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.

───────

(210) M 2019 06548
(151) 12/09/2019
(732) FOOD PROD FARM SRL, STR.

ALEXANDRU PAPIU ILARIAN
NR. 23B, CAMERA 1, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
WE ARE NUTS

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

29. Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, fructe şi legume proaspete, seminţe,
plante şi flori naturale, malţ.

───────

(210) M 2019 06549
(151) 12/09/2019
(732) SC TOSCA IMPEX SRL, BD.

REPUBLICII NR. 27, BL. A12,
PARTER, JUDEŢUL NEAMŢ,
PIATRA-NEAMŢ, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ PRISTAVU, STR.
N. DASCALESCU NR. 11, BL. T3,
SC. F, AP. 70, JUDEȚUL NEAMȚ,
PIATRA NEAMȚ, ROMANIA

(540)
TOSCA 1991

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

30. Produse de patiserie şi cofetărie, făină
şi produse din cereale, îngheţată, miere,
condimente.
43. Servicii oferite de persoane al căror scop
este prepararea şi desfacerea pentru consum a
hranei şi băuturilor, furnizarea de locaţii cu scop
de preparare şi desfacere a hranei şi băuturilor
pentru consum, servicii de rezervare a locurilor
de cazare în hoteluri, case sau alte locaţii pentru
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 06551
(151) 12/09/2019
(732) BRAND & BUILD SRL, STR.

ENERGIEI NR. 39, SC. C, AP.
5, JUDEŢUL BACĂU, BACĂU,
600239, BACĂU, ROMANIA

(540)

Brand & Build

(531) Clasificare Viena: 24.01.01; 24.01.03;
24.01.17; 24.09.05; 05.03.20; 27.05.01

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

35. Servicii de agenție de publicitate.
41. Servicii de pregătire sau educare în
domeniul coaching pentru viață.
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───────

(210) M 2019 06552
(151) 12/09/2019
(732) ANA HOTELS SA , BD.

POLIGRAFIEI NR. 1 C, BIROUL
NR. 9, ETAJ 1, SECTOR 1
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ANA SPA

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.12; 26.11.13

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone 871
C)

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

41. Divertisment, activităţi sportive.
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
şi de înfrumuseţare pentru persoane.

───────

(210) M 2019 06553
(151) 12/09/2019
(732) IULIAN CÂCĂU, STR. RÂTU-

MARE NR. 88A, JUD. SATU
MARE, SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

(540)

Juicebar Fresh everyday.

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 01.15.15; 05.03.13; 05.07.11;
05.07.22

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu,
negru

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

32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

───────

(210) M 2019 06554
(151) 12/09/2019
(732) Centrul Judetean pentru Protectia

Naturii, Turism si Dezvoltare
Rurala Durabila Dolj, STR.
JIETULUI NR. 19, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, 200391, DOLJ,
ROMANIA

(540)

CORIDORUL JIULUI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
06.03.02; 06.03.20; 05.01.16; 03.07.24

(591) Culori revendicate:bleu (HEX #91D8F7,
HEX #5CC6D0), maro (HEX #A98F71),
verde (HEX #AFBD77, HEX #57A695,
HEX #48887B, HEX #537473, HEX
#699392), bleumarin (HEX #2C6F88),
alb (HEX #FEFEFE), gri (HEX
#4E5A62), negru (HEX #000000)

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

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea.
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───────

(210) M 2019 06555
(151) 12/09/2019
(732) CRISTIAN VICTOR ARDELEAN,

STR. FLORIAN NR. 17, COM.
ODOREU, JUD. SATU MARE, SAT
ODOREU, SATU MARE, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, ŞOS.
PANTELIMON, NR.243, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021608

(540)

ELAVIE

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

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de agenţii de import-export, regruparea la un
loc în avantajul terţilor a diverselor produse, în
mod special cosmetice (exceptând transportul),
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
achizitioneze cât mai comod prin magazine
en gross sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web,
prin intermediul caselor de comenzi şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2019 06556
(151) 12/09/2019
(732) SC BLASKO SHOP

DISTRIBUTION SRL, STR.
POPORULUI NR. 5, BL. P50, AP.
14, JUD. CONSTANŢA, MEDGIDIA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
BLASKO

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

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

───────

(210) M 2019 06557
(151) 12/09/2019
(732) ROYAL DENTIS S.R.L., STR.

NICOLAE IORGA NR. 48, JUD.
ALBA, OCNA MUREŞ, 515700,
ALBA, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINȚEI NR. 39,
AP. 12, JUDEȚUL MUREȘ,
TÂRGU MUREȘ, 540543, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

ROYAL DENTIS dental
solutions in CAD/
CAM since 1994

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 27.07.17; 26.11.12

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

clase:
40. Tratament de materiale, servicii de tehnician
dentar, fabricare la comandă de proteze dentare,
fabricare la comandă de proteze dentare și
danturi.
44. Servicii medicale, servicii oferite
de clinici dentare, asistență medicală
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stomatologică, servicii de stomatologie,
consultații stomatologice, consiliere în domeniul
stomatologiei, stomatologie estetică, servicii
medicale privind fixare de dispozitive protetice,
montare de pietre prețioase în proteze dentare,
servicii de igienă dentară, anestezie dentară,
servicii de curățare a dinților, servicii de albire
a dinților, servicii stomatologice, servicii de
ortodonţie, controale pe baza razelor x în scopuri
medicale, servicii de radiografie, servicii prestate
de tehnicieni de radiologie, imagistică cu raze
x de uz medical (servicii de analiză medicală),
servicii de consultanță referitoare la implanturile
prostetice, servicii de chirurgie.

───────

(210) M 2019 06558
(151) 12/09/2019
(732) TINKOFF SRL, STR. PRIMAVERII

NR. 8, BL. 134, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Tinkoff

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.07; 27.05.17

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#F7A707), negru (HEX #000000), gri
(HEX #D9DADA, #727271)

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
caractere și clișee tipografice, ambalaje din
hârtie şi carton precum pahare, pungi, sacose,
paie, boluri, farfurii, cupe, cornete.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
pâine, produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată, înghețată, sorbeturi şi alte înghețate
comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────



E R A T Ă
Se scoate de la publicare cererea de înregistrare
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