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CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE
13/03/2019
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13/03/2019
Cereri Mărci publicate în 20/03/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 01584

(151)
13/03/2019

(732)
SC TANEX WOOD INDUSTRY
SRL

(540)
TANEX WOOD

2 M 2019 01855

13/03/2019

THE BOMB SRL

the BOMB

3 M 2019 01856

13/03/2019

SC ALT PRESS TOUR SRL

Agricultura României

4 M 2019 01857

13/03/2019

CEETRUS ROMANIA SRL

cartier hub creativitate prin
comunitate

5 M 2019 01858

13/03/2019

CEETRUS ROMANIA SRL

CARTIER HUB CREATIVITATE
PRIN COMUNITATE

6 M 2019 01859

13/03/2019

SC PRODVINALCO SA

V33 Lemon

7 M 2019 01860

13/03/2019

SC PRODVINALCO SA

V33 Orange

8 M 2019 01861

13/03/2019

SC ONE DREAM SPECIAL SRL 1 DREAM Raluca Racovita

9 M 2019 01862

13/03/2019

SC POINT DEVELOPMENT SRL New Point plin de viata !

10 M 2019 01863

13/03/2019

SC POINT DEVELOPMENT SRL POINT DEVELOPMENT

11 M 2019 01864

13/03/2019

S.C. GRAND MALL
INVESTMENTS S.R.L.

Green Point

12 M 2019 01866

13/03/2019

S.C. OMNIVET IMPEX SRL

OMNIGEN Molecular diagnostic
& More

13 M 2019 01867

13/03/2019

SC SCOALA DE CURATENIE
GREEN SRL

Şcoala De Curăţenie GREEN

14 M 2019 01868

13/03/2019

ZODIAC GUARD SECURITY
SRL

ZODIAC GUARD SECURITY

15 M 2019 01869

13/03/2019

TITAN TOP SELECT SRL

SELECT TITAN COMPANIA DE
TAXI FUSU

16 M 2019 01870

13/03/2019

SC BAYKARA INTERNATIONAL CAMPINA SOCKS
SRL

17 M 2019 01871

13/03/2019

SC AMA 14 TRADING SRL

buburuzaveselă Ne împrietenim

18 M 2019 01872

13/03/2019

ALMOST FAMOUS SRL

my straw

19 M 2019 01873

13/03/2019

SUPPORT SOFTWARE
QUALITY CONSULTING SRL

Pragmatic Publishing

20 M 2019 01874

13/03/2019

SC EASY ASSET
MANAGEMENT IFN SA

Magazinul de Bani by ICredit

21 M 2019 01875

13/03/2019

NANO PHARMA SRL

Dr. Peeters

22 M 2019 01876

13/03/2019

DATACOM SRL

Travel OS

23 M 2019 01877

13/03/2019

UNILEVER N.V.

OMO Ultimate

2
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
24 M 2019 01878

(151)
13/03/2019

(732)
UNILEVER N.V.

(540)
OMO EcoActive

25 M 2019 01879

13/03/2019

IPSEN PHARMA S.A.S.

SMIKACTIV FORTE

26 M 2019 01880

13/03/2019

British American Tobacco
(Brands) Limited

KNEOstiks dark blue

27 M 2019 01881

13/03/2019

British American Tobacco
(Brands) Limited

NEOstiks for glo

28 M 2019 01882

13/03/2019

British American Tobacco
(Brands) Limited

NEOstiks for glo

29 M 2019 01883

13/03/2019

British American Tobacco
(Brands) Limited

KNEOstiks yellow

30 M 2019 01884

13/03/2019

British American Tobacco
(Brands) Limited

KNEOstiks green

31 M 2019 01885

13/03/2019

British American Tobacco
(Brands) Limited

KNEOstiks midnight blue

32 M 2019 01886

13/03/2019

CGA INFRASTRUCTURE SRL

CGA systems

33 M 2019 01887

13/03/2019

MARINATE CHIORUS REMUS
MARIAN

HIRSH

34 M 2019 01888

13/03/2019

ION IONIȚĂ

FESTIVAL DE MUZICĂ
POPULARĂ ȘI ROMANȚE ION
IONIȚĂ

35 M 2019 01889

13/03/2019

TUFEANU RICHEARDCONSTANTIN

GANDITORIUM

36 M 2019 01890

13/03/2019

DORU-LEON SOCACIU

SMART ROLLED BOX

37 M 2019 01891

13/03/2019

CENTRUL MEDICAL UNIREA
SRL

AEAM - Academia Europeană
pentru Asistenți Medicali

38 M 2019 01893

13/03/2019

CENTRUL MEDICAL UNIREA
SRL

WIKIMEDICA

39 M 2019 01894

13/03/2019

MUSE COFFEE SRL

MUSE COFFEE

40 M 2019 01896

13/03/2019

KHAIRAT ALMANAFIE

MILANO

41 M 2019 01897

13/03/2019

KHAIRAT ALMANAFIE

MANCHESTER

42 M 2019 01898

13/03/2019

KHAIRAT ALMANAFIE

TOP

43 M 2019 01899

13/03/2019

KHAIRAT ALMANAFIE

CIGARONNE

44 M 2019 01900

13/03/2019

SC CIBIBON SRL

COVRIMIC

45 M 2019 01901

13/03/2019

SC CIBIBON SRL

COVRIMICI

46 M 2019 01902

13/03/2019

SC CIBIBON SRL

mic IN ALUAT

3
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

(0)
(210)
47 M 2019 01903

Data
Depozit
(151)
13/03/2019

Titular
(732)
MOTOR STARTER SRL

4

Denumire
Marcă
(540)
Motor Starter masina voastră,
preocuparea noastră
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 01584
13/03/2019
SC TANEX WOOD INDUSTRY
SRL, SOS. BUCURESTIMAGURELE NR. 47B, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

capului, a bijuteriilor, ceasurilor, articolelor din
piele şi imitaţii de piele (exceptând transportul)
prezentarea acestora pentru vânzare şi
vânzarea prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv online prin intermediul unui site web
propriu sau alte site-uri ale terților ori platforme
specializate, astfel încât terţii să le cunoască
şi să le achiziţioneze comod, realizarea
de reclame, anunţuri publicitare, publicitate,
promoţii pentru aceste produse, inclusiv online,
informaţii, sfaturi comerciale şi servicii de
asistenţă comercială şi consultanţă pentru
consumatori în legătură cu aceste produse,
servicii de informare a consumatorilor.
───────

TANEX WOOD

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Bușteni de fag semiprelucrat pentru
construcții, lemn semiprelucrat, cherestea pentru
construcții, scânduri de lemn, plăci din fibre de
lemn pentru cosntrucții, lemn semifabricat, lemn
laminat, fasonat.
31. Lemn brut pentru construcții.

(210)
(151)
(732)

───────
(740)
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01855
13/03/2019
THE BOMB SRL, STR. BANCA
NATIONALA NR. 29, BL. 29, SC.
B, JUDEŢUL BACĂU, BACĂU,
600204, BACĂU, ROMANIA

(540)

M 2019 01856
13/03/2019
SC ALT PRESS TOUR SRL,
STR. ROŞIORI DE VEDE NR.
3, BL. 3, SC. D, ET. 2, AP. 53,
SECTOR 6, BUCURESTI, 061208,
BUCUREȘTI, ROMANIA
INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. URANUS NR. 1, BL.
1, SC. B, ET. 2, AP. 11, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRASOV, 500631,
ROMANIA

Agricultura României

the BOMB
(531)

Clasificare Viena: 23.03.25; 27.05.02;
27.05.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerţ cu amănuntul şi
cu ridicata a articolelor de îmbrăcăminte,
încălţăminte, articolelor pentru acoperirea
capului, a bijuteriilor, ceasurilor, articolelor
din piele şi imitaţii de piele, regruparea în
avantajul terţilor a articolelor de îmbrăcăminte,
încălţăminte, articolelor pentru acoperirea

(531)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.24;
26.04.18; 29.01.12
(591) Culori revendicate:alb, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Reviste şi publicaţii periodice.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01857
13/03/2019
CEETRUS ROMANIA SRL, STR.
BRAŞOV NR. 25, CLADIREA
DE BIROURI, ET. 5, SECTOR
6, BUCUREŞTI, 061444,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

cartier hub creativitate
prin comunitate
(531)

Clasificare Viena: 26.11.11; 26.11.25;
26.02.07; 29.01.14
(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
214C), verde (Pantone 368C), galben
(Pantone 143C), gri (Pantone 424C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01858
13/03/2019
CEETRUS ROMANIA SRL, STR.
BRAŞOV NR. 25, CLADIREA
DE BIROURI, ET. 5, SECTOR
6, BUCUREŞTI, 061444,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CARTIER HUB CREATIVITATE
PRIN COMUNITATE

M 2019 01859
13/03/2019
SC PRODVINALCO SA, CALEA
BACIULUI, NR. 2-4, CLUJ
NAPOCA, JUD. CLUJ, ROMANIA

V33 Lemon
(531)

Clasificare Viena: 01.15.15; 05.07.12;
26.04.05; 26.04.18; 27.05.02; 27.05.24;
27.07.02; 27.07.24; 29.01.15
(591) Culori revendicate:verde, galben, alb,
gri, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01860
13/03/2019
SC PRODVINALCO SA, CALEA
BACIULUI, NR. 2-4, CLUJ
NAPOCA, JUD. CLUJ, ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────

V33 Orange
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(531)

Clasificare Viena: 01.15.15; 05.07.11;
26.04.05; 26.04.18; 26.04.17; 27.05.02;
27.05.24; 27.07.02; 27.07.24; 29.01.14
(591) Culori revendicate:portocaliu, alb, gri,
albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01861
13/03/2019
SC ONE DREAM SPECIAL SRL,
STR. NICOLAE G. CARAMFIL
NR. 40, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

1 DREAM Raluca Racovita

inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terţilor a preparatelor
pentru spălare, preparatelor pentru baie,
preparatelor şi tratamentelor pentru păr,
preparatelor pentru îngrijirea pielii, a ochilor
şi a unghiilor, uleiurilor esenţiale şi extractelor
aromatice, pentru a permite clienţilor să le vadă
şi 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 şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.
44. Servicii de salon de coafor pentru femei,
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01862
13/03/2019
SC POINT DEVELOPMENT
SRL, BD. PIPERA NR. 4C
(FOSTA SOS. PIPERA TUNARI),
CLADIREA CONSTRUDAVA, ET. 5,
CAMERA NR. 6, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 24.17.02; 27.05.02;
27.05.24; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate pentru spălare, preparate pentru
baie, preparate şi tratamente pentru păr
(produse cosmetice), preparate cosmetice
pentru îngrijirea pielii, a ochilor şi a unghiilor,
uleiuri esenţiale şi extracte aromatice.
9. Programe de calculator.
35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
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,

New Point plin de viata !
(531)

Clasificare Viena: 05.03.14; 26.01.15;
26.01.18; 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:gri, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (solicităm protecţie
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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)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01863
13/03/2019
SC POINT DEVELOPMENT
SRL, BD. PIPERA NR. 4C
(FOSTA SOS. PIPERA TUNARI),
CLADIREA CONSTRUDAVA, ET. 5,
CAMERA NR. 6, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(740)

(540)

M 2019 01864
13/03/2019
S.C. GRAND MALL
INVESTMENTS S.R.L., BD.
PIPERA NR. 4C, ET. 5, CAMERA 6,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Green Point
(531)

POINT DEVELOPMENT
(531)

Clasificare Viena: 24.17.02; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:gri, verde, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare. (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).
───────

Clasificare Viena: 05.03.14; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.10; 29.01.12
(591) Culori revendicate:gri, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare. (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).
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01866
13/03/2019
S.C. OMNIVET IMPEX SRL, STR.
CHIMIRULUI NR. 14, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
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.
───────

OMNIGEN Molecular
diagnostic & More

(210)
(151)
(732)

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.04; 29.01.13
(591) Culori revendicate:roşu, mov, turcoaz
(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 dăunatorilor, fungicide,
erbicide.
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compactdiscuri,
DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare digitale,
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise, case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, software pentru computere.
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

(740)

(540)

M 2019 01867
13/03/2019
SC SCOALA DE CURATENIE
GREEN SRL, STR. G-RAL IOAN
CULCER NR. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

Şcoala De Curăţenie GREEN
(531)

Clasificare Viena: 24.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Publicaţii, tipărituri, felicitări.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
organizarea şi susţinerea de cursuri pentru
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pregătire profesională, predare
educaţionale / servicii de instruire.

/

servicii

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01868
13/03/2019
ZODIAC GUARD SECURITY
SRL, COMUNA SADOVA, STR.
OLTETULUI NR. 10, JUD. DOLJ,
SAT PISCU SADOVEI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01869
13/03/2019
TITAN TOP SELECT SRL, STR.
NICOLAE TECLU NR. 5, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SELECT TITAN
COMPANIA DE TAXI FUSU
(531)

ZODIAC GUARD SECURITY
(531)

Clasificare Viena: 24.01.09; 03.07.01;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.14
(591) Culori revendicate:negru, maro, galben,
gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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.
───────

Clasificare Viena: 18.01.09; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.04; 27.05.10; 26.02.05;
26.02.07; 25.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:negru, alb, roşu,
galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 01870
13/03/2019
SC BAYKARA INTERNATIONAL
SRL, STR. CRISULUI NR. 2, SUB.
2, JUDEŢ ILFOV, DASCALU,
ILFOV, ROMANIA

CAMPINA SOCKS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01871
13/03/2019
SC AMA 14 TRADING SRL, STR.
BUCUREŞTI NR.72, JUDEŢUL
ILFOV, CIOROGARLA, ILFOV,
ROMANIA

(591)

Culori revendicate:argintiu (Pantone
877 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
8. Tacâmuri/articole pentru masă respectiv
cuţite, furculiţe, linguri.
21. Ustensile sau recipiente de menaj sau de
bucătărie, paie pentru băut.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, servicii de import cu bunuri diverse.
───────

buburuzaveselă
Ne împrietenim

(210)
(151)
(732)

(531)

Clasificare Viena: 03.13.09; 05.13.25;
29.01.14; 27.05.01; 27.05.02
(591) Culori revendicate:roşu, verde,
albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Ape minerale și carbogazoase, siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, apă plată, apă minerală, apă (băuturi).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01872
13/03/2019
ALMOST FAMOUS SRL, BDUL MAGHERU NR. 24, BLOC
GRADINITA, SC. 1,ET. 7, AP.
11, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

my straw
(531)

Clasificare Viena: 11.03.06; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.06

(540)
(511)

M 2019 01873
13/03/2019
SUPPORT SOFTWARE QUALITY
CONSULTING SRL, ALEEA
BARAJUL LOTRU NR. 11, AP. 44,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 032749,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Pragmatic Publishing

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01874
13/03/2019
SC EASY ASSET MANAGEMENT
IFN SA, STR. LOGOFAT
TAUTU NR. 67, ET. P, 1,2,4,5,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031212,
BUCUREȘTI, ROMANIA
INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL
DE ARGINT NR. 68, ET. 2, AP. 4,
SECTOR 4
, BUCUREŞTI, 040558 , ROMANIA

Magazinul de Bani by ICredit
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.12; 02.09.15; 24.05.03
(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
2347C), gri (Pantone 425C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de consiliere referitoare la impozite şi subiecte
economice, servicii de consultanţă cu privire
la impozite, servicii de consultanţă cu privire
la managementul personalului, analiza preţului
de cost, programare corporativă, servicii de
administrare de afaceri şi asistenţă economică,
servicii de conducere a afacerilor, funcţii
administrative, servicii de asistenţă pentru
probleme administrative în afaceri, efectuare
de cercetare şi inspecţii în domeniul afacerilor
comerciale, managementul dezastrelor în
domeniul afacerilor, realizare de formate de
proiecte cu privire la afaceri, servicii de
restructurare pentru întreprinderi, servicii de
contabilitate, întocmire de estimări de impozite,
întocmire şi completare de declaraţii de venituri,
furnizare de informaţii pentru probleme legate de
impozite, servicii de consultanta si de planificare
fiscala, servicii de consultanţă şi consiliere în
domeniul afacerilor, furnizare de informaţii cu
privire, la probleme de contabilitate, furnizarea
de extrase de cont, servicii de asistenţă

comercială pentru înregistrare, administrare
şi secretariat pentru întreprinderi, servicii de
reproduceri de documente, servicii de prelucrare
a informaţiilor, menţinere de arhive electronice,
servicii de e-contabilitate şi administrare de
baze, servicii de evaluare comercială, servicii
de informaţii comerciale, cercetare, studii si
investigare, servicii de administrare, evaluare şi
recrutare de personal, organizare, exploatare şi
supraveghere de scheme de stimulare pentru
utilizatori cu privire la utilizarea cărţilor de credit,
cartelelor de tranzacţii, cartelelor de numerar,
cartelelor de certificare de cecuri, cartele de
plată, carduri de debit, carduri financiare şi de
achiziţii, furnizare de informaţii economice şi
previziuni economice, furnizarea de informaţii
statistice cu privire la subiecte economice
şi financiare în scopuri comerciale, furnizare
de servicii de informare şi consultanţă cu
privire la subiecte economice, înregistrare şi
depozitare de informaţii din baze de date pe cale
electronică, servicii de consultanţă şi furnizare de
informaţii cu privire la toate cele de mai sus.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, servicii bancare,
servicii de finanţare, furnizare de numerar,
înfiinţare de depozite, gestionare financiară,
analize financiare si activitate de consultanţă,
furnizare de informaţii financiare, brokeraj,
investiţii de capital, servicii de finanţare pentru
persoane juridice, asigurări financiare, servicii
de economii si investiţii, furnizare de servicii de
creditare şi împrumut, management si servicii
de consultanţă privind investiţiile, organizare,
management, consultanţă şi control în materie
de operaţiuni bancare, financiare şi de investiţii,
servicii de consultanţă cu privire la probleme
bancare, financiare, economice şi legate de
investiţii, gestionare de trusturi şi fonduri,
servicii de seifuri şi depozitare în siguranţă,
organizare, management şi reglementare de
probleme bancare şi financiare, furnizare de
conturi de depozit, conturi de economii şi conturi
de investiţii, brokeraj de asigurări, asigurări de
viaţă, servicii de estimare şi evaluare de daune,
servicii de management de rezerve de numerar,
servicii imobiliare, agenţii imobiliare, servicii de
management şi brokeraj, servicii de achiziţii de
terenuri în numele terţilor, servicii de agenţie
pentru obligaţiuni şi titluri de valoare, garanţii
financiare pentru bunurile imobile, evaluare
de bunuri imobiliare, mediere de acorduri de
leasing si închiriere de proprietăţi imobiliare, date
spre închiriere şi închiriere de spaţii, încasări
de chirii, intermediere pentru şi furnizare de
asigurări pentru clădiri, proprietăţi, terenuri şi
scheme şi sisteme financiare utilizate pentru
achiziţia şi finanţarea acestora, administrare
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de imobile şi afaceri financiare, servicii de
strângere de fonduri în scop de binefacere,
organizarea fondurilor mutuale, constituire de
fonduri mutuale, servicii de gestionare a Knumerarului, servicii de factoring, servicii de
scontare a facturilor, servicii de bancomate,
servicii de împrumut, servicii ipotecare, servicii
de brokeraj ipotecar, acordare de împrumuturi
contra garanţii, servicii de oferire de cauţiuni,
emisie de scrisori de credit şi scrisoare de
garanţie, servicii de credit, împrumuturi de
consum, comerciale şi ipotecare, servicii de
finanţare pentru achiziţii în leasing, servicii de
finanţare pentru achiziţii prin închiriere, agenţii
de colectare şi plată de datorii, acordarea de
finanţe, schimb valutar şi servicii de transfer
de bani, ordine de plată, compensare de
cecuri, organizarea plăţilor, servicii valutare şi de
conversie, servicii de birou de schimb valutar,
servicii valutare, eliberare de cecuri de călătorie
şi eurocecuri, plăţi bancare internaţionale,
servicii bancare pentru comercianţi şi private,
activităţi bancare de investiţii, servicii de
reinvestiţii şi de economii, servicii de gestionare
a investiţiilor, inclusiv gestionare de active
şi portofolii, planuri de dividende personale,
servicii în domeniul fondurilor de pensii, servicii
de finanţare pentru întreprinderi, tranzacţii şi
negocieri pe piaţa de capital, servicii de
export, şi proiecte de finanţare, furnizarea
de capital de dezvoltare si de finanţare a
participaţiilor, brokeraj de obligaţiuni, titluri de
valoare, mărfuri, produse derivate, instrumente
financiare şi contracte la termen, servicii de
construire şi dezvoltare de pieţe, servicii de
înregistrare a acţiunilor, servicii de brokeraj de
acţiuni şi de tranzacţionare de acţiuni, servicii
de estimare a titlurilor de valoare, servicii de
subscriere a acţiunilor, servicii de împrumut
de garanţii, servicii de încasare a dividendelor,
servicii aie unei întreprinderi de încasare, servicii
de subscriere, servicii de investiţii cu capital
variabil, fonduri mutuale, servicii de plasare în
valori mobiliare, servicii de protecţie, servicii de
planuri de dividende personale, servicii fiscale,
servicii de consiliere, cercetare şi raportare cu
privire la planificarea şi investirea financiară şi
imobiliară, servicii de management al investiţiilor
si management financiar, administrare de active
şi portofolii, furnizare de informaţii financiare,
servicii de cercetare în domeniul financiar,
servicii în domeniul fondurilor de pensii, servicii
de transfer electronic de capital şi acţiuni,
păstrare în siguranţă, administrare şi evaluare
de investiţii, servicii de reprezentare in domeniul
garanţiilor, servicii de păstrare a titlurilor de
valoare, servicii de depozite în case de
bani, depozitare de bunuri de valoare, servicii

pentru eliberarea cărţilor de credit, cartelelor de
tranzacţii, cartelelor de numerar, cartelelor de
certificare de cecuri, cartele de plată şi carduri
de debit, servicii referitoare la cărţi de credit,
cartele de tranzacţii, cartele de numerar, cartele
de certificare de cecuri, cartele de plată şi
carduri de debit, servicii de înregistrare pentru
cărţi de credit, cartele de tranzacţii, cartele de
numerar, cartele de certificare de cecuri, cartele
de plată, carduri de debit, carduri financiare
şi carduri de achiziţii, servicii pentru înlocuirea
cartelelor şi numerarului, închiriere, dare spre
închiriere şi leasing de echipamente pentru
procesarea cardurilor financiare şi a datelor
referitoare la cele mai sus menţionate, servicii
financiare furnizate prin intermediul portofelelor
electronice şi cartelelor cu cip, procesare de date
referitoare la tranzacţii cu carduri şi alte tranzacţii
legate de plăţi, furnizare de informaţii financiare
prin intermediul unei reţele de calculatoare şi
a unei reţele internaţionale de calculatoare,
furnizare de servicii de informare şi consultanţă
cu privire la probleme bancare, financiare,
legate de investiţii, impozite şi asigurări, servicii
financiare online, servicii bancare la domiciliu şi
servicii bancare prin internet, servicii electronice
de transfer de stoc, furnizare de servicii
bancare prin telefon, internet şi/sau televiziune
interactivă, furnizare electronică pentru toate
serviciile de mai sus, servicii bancare, financiare,
financiare-economice, de investiţii, impozite şi
asigurări furnizate online prin intermediul bazelor
de date computerizate sau prin internet, servicii
valutare referitoare la toate cele menţionate
anterior.
42. Stocare şi accesare de date şi informaţii pe
cale electronică.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01875
13/03/2019
NANO PHARMA SRL, STR.
DAMBOVITA NR. 40, CAMERA
1, ET. 7, AP. 68, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01876
13/03/2019
DATACOM SRL, ŞOSEAUA
VIRTUŢII NR. 19D, ET. 4,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 060783,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Dr. Peeters
Travel OS

(531)

Clasificare Viena: 03.07.10; 03.07.13;
03.07.15; 29.01.14; 27.05.01; 27.05.02;
26.11.01
(591) Culori revendicate:roşu, alb, turcoaz,
magenta
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse 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, suplimente alimentare.
───────

(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 26.13.25
(591) Culori revendicate:albastru
deschis (HEX=#34495e), galben
(HEX=#f28d14), albastru deschis
(HEX=#2574a9)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de salvare
și didactice, 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, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator.
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.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01877
13/03/2019
UNILEVER N.V. , WEENA
455, 3013 AL ROTTERDAM,
NETHERLANDS, TARILE DE JOS
SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

OMO Ultimate
(531)

Clasificare Viena: 26.13.25; 26.13.01;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17
(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
galben, alb, gri,
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Detergenţi, preparate şi substanţe, toate
pentru spălare, preparate de condiţionare pentru
rufe (ţesături) (fabric conditioning preparations),
balsamuri pentru rufe (ţesături), preparate de
albire, preparate pentru îndepărtarea petelor,
săpunuri, săpunuri pentru redarea strălucirii
rufelor (produselor textile), preparate pentru
spălarea îmbrăcămintei şi a produselor textile
(rufelor) cu mâna, amidon/apret de rufe,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive.
───────

M 2019 01878
13/03/2019
UNILEVER N.V. , WEENA
455, 3013 AL ROTTERDAM,
NETHERLANDS, TARILE DE JOS
SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

OMO EcoActive
(531)

Clasificare Viena: 29.01.14; 26.13.01;
26.13.25; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17
(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
galben, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Detergenţi, preparate şi substanţe, toate
pentru spălare, preparate de condiţionare pentru
rufe (ţesături) (fabric conditioning preparations),
balsamuri pentru rufe (ţesături), preparate de
albire, preparate pentru îndepărtarea petelor,
săpunuri, săpunuri pentru redarea strălucirii
rufelor (produselor textile), preparate pentru
spălarea îmbrăcămintei şi a produselor textile
(rufelor) cu mâna, amidon/apret de rufe,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 01879
13/03/2019
IPSEN PHARMA S.A.S., 65,
QUAI GEORGES GORSE,
92100, FRANȚA, BOULOGNE
BILLANCOURT, FRANȚA
SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

cu scopul de a fi încălzite dar nu pentru a fi arse,
articole pentru fumători, dispozitive electronice și
componentele lor în scopul încălzirii tutunului.
───────

(210)
(151)
(732)

SMIKACTIV FORTE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse/preparate farmaceutice, substanțe și
produse alimentare dietetice adaptate pentru uz
medical, alimente pentru bebeluși, suplimente
dietetice și nutritive, suplimente alimentare,
preparate (formule) bacteriene probiotice pentru
uz medical, plasturi.

(740)

(540)

M 2019 01881
13/03/2019
British American Tobacco
(Brands) Limited, GLOBE HOUSE,
4 TEMPLE PLACE , LONDON,
UNITED KINGDOM, WC2R 2PG,
MAREA BRITANIE
SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01880
13/03/2019
British American Tobacco
(Brands) Limited, GLOBE HOUSE,
4 TEMPLE PLACE , LONDON,
UNITED KINGDOM, WC2R 2PG,
MAREA BRITANIE
SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

KNEOstiks dark blue
(531)

Clasificare Viena: 26.04.04; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.14
(591) Culori revendicate:albastru, alb, roșu,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical), toate

NEOstiks for glo
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical), toate
cu scopul de a fi încălzite dar nu pentru a fi arse,
articole pentru fumători, dispozitive electronice și
componentele lor în scopul încălzirii tutunului.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01882
13/03/2019
British American Tobacco
(Brands) Limited, GLOBE HOUSE,
4 TEMPLE PLACE , LONDON,
UNITED KINGDOM, WC2R 2PG,
MAREA BRITANIE
SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13
(591) Culori revendicate:galben, roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical), toate
cu scopul de a fi încălzite dar nu pentru a fi arse,
articole pentru fumători, dispozitive electronice și
componentele lor în scopul încălzirii tutunului.
───────

(210)
(151)
(732)

NEOstiks for glo
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12
(591) Culori revendicate:roșu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical), toate
cu scopul de a fi încălzite dar nu pentru a fi arse,
articole pentru fumători, dispozitive electronice și
componentele lor în scopul încălzirii tutunului.

(740)

(540)

KNEOstiks green

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01883
13/03/2019
British American Tobacco
(Brands) Limited, GLOBE HOUSE,
4 TEMPLE PLACE , LONDON,
UNITED KINGDOM, WC2R 2PG,
MAREA BRITANIE
SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

KNEOstiks yellow

M 2019 01884
13/03/2019
British American Tobacco
(Brands) Limited, GLOBE HOUSE,
4 TEMPLE PLACE , LONDON,
UNITED KINGDOM, WC2R 2PG,
MAREA BRITANIE
SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13
(591) Culori revendicate:verde, roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical), toate
cu scopul de a fi încălzite dar nu pentru a fi arse,
articole pentru fumători, dispozitive electronice și
componentele lor în scopul încălzirii tutunului.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01885
13/03/2019
British American Tobacco
(Brands) Limited, GLOBE HOUSE,
4 TEMPLE PLACE , LONDON,
UNITED KINGDOM, WC2R 2PG,
MAREA BRITANIE
SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

KNEOstiks midnight blue
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru, alb, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical), toate
cu scopul de a fi încălzite dar nu pentru a fi arse,
articole pentru fumători, dispozitive electronice și
componentele lor în scopul încălzirii tutunului.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01886
13/03/2019
CGA INFRASTRUCTURE SRL,
STR. TINCANI NR. 12, SECTOR
6, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(511)

nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învățare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuția, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compactdiscuri,
dvd-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcționează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permițând clienților să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poșta sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii
care constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
comunicărilor şi înregistrărilor scrise, precum şi
compilarea datelor matematice sau statistice.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legatură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
───────

(210)
(151)
(732)

CGA systems
(531)

9. Aparate şi instrumente utilizate în știintă,

Clasificare Viena: 26.11.03; 27.05.01;
27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

(540)
(511)

M 2019 01887
13/03/2019
MARINATE CHIORUS REMUS
MARIAN, STR. DOROHOI NR.
10, BL. EF 24, SC. 2, AP. 32,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 041685,
BUCUREȘTI, ROMANIA

HIRSH

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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36. Asigurări,
afaceri
financiare,
monetare, afaceri imobiliare.

afaceri

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2019 01888
13/03/2019
ION IONIȚĂ, BDUL. 1 DECEMBRIE
1918 NR. 10, BL. M28, SC. 1, ET.
2, AP. 9, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

FESTIVAL DE MUZICĂ
POPULARĂ ȘI
ROMANȚE ION IONIȚĂ

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 01890
13/03/2019
DORU-LEON SOCACIU, STR.
DOGARILOR NR. 10, AP. 2, JUD.
BISTRIȚA NĂSĂUD, BISTRIȚA,
420043, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

M 2019 01889
13/03/2019
TUFEANU RICHEARDCONSTANTIN, ŞOS. PANTELIMON
NR. 114-124, BL. 208B, SC. 2, ET.
9, AP. 55, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

GANDITORIUM

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

SMART ROLLED BOX
(531)

Clasificare Viena: 19.01.01; 19.01.25;
19.03.01; 26.07.25; 26.04.18; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01891
13/03/2019
CENTRUL MEDICAL UNIREA
SRL, BD. ION IONESCU DE
LA BRAD NR. 5B, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
SC COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
SRL, STR. TACHE IONESCU
NR. 5, ET.3, AP. 13, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010352

AEAM - Academia Europeană
pentru Asistenți Medicali

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou,
marketing, marketing prin televiziune, radio,
telecomunicații, e-mail și internet sau orice altă
platformă electronică interactivă, administrarea
comercială a licențelor produselor si a
serviciilor pentru terți, răspândirea materialelor
publicitare, cercetări medicale, cercetări de
afaceri, închiriere de echipamente de birou,
recrutare de locuri de muncă, consultanță de
recrutare a forței de muncă, servicii de birouri
de ocupare a forței de muncă, consiliere pentru
ocuparea forței de muncă, servicii caritabile, și
anume organizarea și desfășurarea programelor
de voluntariat și a proiectelor de servicii
comunitare, toate cele menționate mai sus sunt
furnizate și online prin intermediul internetului
sau al oricărei alte platforme electronice
interactive.
41. Servicii de educație, furnizarea de formare
(instruire), activități culturale, servicii caritabile,
și anume educație, formare și monitorizare
academică, organizarea de cursuri, seminarii
și evenimente ceremoniale, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, realizare,
coordonare și organizare de conferințe,
congrese și simpozioane, servicii de formare
profesională în domeniul medical, publicare
de texte medicale, consiliere în materie de
pregătire medicală, furnizare de cursuri de
instruire în domeniul medical, realizare de cursuri
de formare continuă în medicină, proiectare
de filme cinematografice în scopuri medicale,
servicii de instruire în domeniul medical,
coordonare de seminarii de instruire pe probleme
medicale, publicare de lucrări științifice privind
tehnologia medicală, organizare de conferințe

și simpozioane în domeniul medical, servicii
de instruire în domeniul tulburărilor medicale și
tratamentelor aferente, servicii educative pentru
adulți în domeniul medicinei, instruire și pregătire
în domeniul medical, organizare de seminarii și
congrese în domeniul medicinei, publicare de
jurnale, cărți și manuale în domeniul medicinei,
servicii educative și de instruire, furnizare de
informații cu privire la prevenirea diferitelor boli.
42. Cercetare medicală, laboratoare medicale,
servicii nemedicale de imagistică cu ultrasunete,
investigații științifice în scopuri medicale, servicii
de cercetare medicală și farmaceutică, stocare
electronică de dosare medicale, cercetare
științifică în scop medical, elaborare de
programe pentru calculator în domeniul medical,
proiectare și dezvoltare de tehnologie medicală,
cercetare biologică, cercetare clinică și cercetare
medicală, analiză serului uman pentru cercetări
medicale, analiza țesuturilor umane pentru
cercetări medicale, furnizarea de informații
despre cercetarea științifică și medicală în
domeniul farmaceutic și al studiilor clinice,
cercetare științifică cu scopuri medicale în
domeniul bolilor canceroase.
44. Servicii medicale și servicii conexe activității
medicale, servicii de îngrijire mentală, servicii de
igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni
sau animale, servicii farmaceutice, servicii de
consultanță în vederea pierderii în greutate,
consultanță privind îngrijirea sănătății, analiza
serului uman pentru tratamente medicale,
analiza țesuturilor umane pentru tratament
medical, recoltarea și conservarea sângelui
uman, servicii de scanare cu colonoscopie,
efectuarea examenelor medicale, servicii de
depistare a diabetului, servicii dermatologice
pentru tratarea afecțiunilor pielii, testare genetică
în scopuri medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale, servicii de analize medicale,
servicii spitalicești, servicii de tratament de
fertilitate pentru persoane, servicii de chirurgie
oculară cu laser, asistență medicală, servicii
medicale și pentru sănătate referitoare la ADN,
genetică și testarea genetică, consultanță privind
asistența medicală oferită de doctori și de
alt personal medical specializat, consultații
medicale, servicii oferite de laboratoare medicale
pentru analiza probelor de sânge recoltate
de la pacienți, depistare medicală (screening)
referitoare la cord, servicii de analize medicale
pentru boli cardiovasculare, servicii medicale
în domeniul diabetului, servicii medicale în
domeniul nefrologiei, servicii medicale în
domeniul oncologiei, servicii de tratament
medical, servicii de furnizare de informații
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medicale, furnizare de informații și noutăți în
domeniul medicinei.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01893
13/03/2019
CENTRUL MEDICAL UNIREA
SRL, BD. ION IONESCU DE
LA BRAD NR. 5B, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
SC COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
SRL, STR. TACHE IONESCU
NR. 5, ET.3, AP. 13, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010352

WIKIMEDICA
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.12;
27.05.14; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou,
marketing, marketing prin televiziune, radio,
telecomunicații, e-mail și internet sau orice altă
platformă electronică interactivă, administrarea
comercială a licențelor produselor și a
serviciilor pentru terți, răspândirea materialelor
publicitare, cercetări medicale, cercetări de
afaceri, închiriere de echipamente de birou,
recrutare de locuri de muncă, consultanță de
recrutare a forței de muncă, servicii de birouri
de ocupare a forței de muncă, consiliere pentru
ocuparea forței de muncă, servicii caritabile, și
anume organizarea și desfășurarea programelor
de voluntariat și a proiectelor de servicii
comunitare, toate cele menționate mai sus sunt

furnizate și online prin intermediul internetului
sau al oricărei alte platforme electronice
interactive.
41. Servicii de educație, furnizarea de formare
(instruire), activități culturale, servicii caritabile,
și anume educație, formare și monitorizare
academică, organizarea de cursuri, seminarii
și evenimente ceremoniale, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, realizare,
coordonare și organizare de conferințe,
congrese și simpozioane, servicii de formare
profesională în domeniul medical, publicare
de texte medicale, consiliere în materie de
pregătire medicală, furnizare de cursuri de
instruire în domeniul medical, realizare de cursuri
de formare continuă în medicină, proiectare
de filme cinematografice în scopuri medicale,
servicii de instruire în domeniul medical,
coordonare de seminarii de instruire pe probleme
medicale, publicare de lucrări științifice privind
tehnologia medicală, organizare de conferințe
și simpozioane în domeniul medical, servicii
de instruire în domeniul tulburărilor medicale și
tratamentelor aferente, servicii educative pentru
adulți în domeniul medicinei, instruire și pregătire
în domeniul medical, organizare de seminarii și
congrese în domeniul medicinei, publicare de
jurnale, cărți și manuale în domeniul medicinei,
servicii educative și de instruire, furnizare de
informații cu privire la prevenirea diferitelor boli.
42. Cercetare medicală, laboratoare medicale,
servicii nemedicale de imagistică cu ultrasunete,
investigații științifice în scopuri medicale, servicii
de cercetare medicală și farmaceutică, stocare
electronică de dosare medicale, cercetare
științifică în scop medical, elaborare de
programe pentru calculator în domeniul medical,
proiectare și dezvoltare de tehnologie medicală,
cercetare biologică, cercetare clinică și cercetare
medicală, analiza serului uman pentru cercetări
medicale, analiza țesuturilor umane pentru
cercetări medicale, furnizarea de informații
despre cercetarea științifică și medicală în
domeniul farmaceutic și al studiilor clinice,
cercetare științifică cu scopuri medicale în
domeniul bolilor canceroase.
44. Servicii medicale și servicii conexe activității
medicale, servicii de îngrijire mentală, servicii de
igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni
sau animale, servicii farmaceutice, servicii de
consultanță în vederea pierderii în greutate,
consultanță privind îngrijirea sănătății, analiza
serului uman pentru tratamente medicale,
analiza țesuturilor umane pentru tratament
medical, recoltarea și conservarea sângelui
uman, servicii de scanare cu colonoscopie,
efectuarea examenelor medicale, servicii de
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depistare a diabetului, servicii dermatologice
pentru tratarea afecțiunilor pielii, testare genetică
în scopuri medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale, servicii de analize medicale,
servicii spitalicești, servicii de tratament de
fertilitate pentru persoane, servicii de chirurgie
oculară cu laser, asistență medicală, servicii
medicale și pentru sănătate referitoare la ADN,
genetică și testarea genetică, consultanță privind
asistența medicală oferită de doctori și de
alt personal medical specializat, consultații
medicale, servicii oferite de laboratoare medicale
pentru analiza probelor de sânge recoltate
de la pacienți, depistare medicală (screening)
referitoare la cord, servicii de analize medicale
pentru boli cardiovasculare, servicii medicale
în domeniul diabetului, servicii medicale în
domeniul nefrologiei, servicii medicale în
domeniul oncologiei, servicii de tratament
medical, servicii de furnizare de informații
medicale, furnizare de informații și noutăți în
domeniul medicinei.
45. Servicii juridice, cercetare juridică, servicii
personale și sociale prestate de terți
pentru a satisface nevoile persoanelor,
consiliere și reprezentare juridică, administrarea
juridică a licențelor și acordarea de licențe
pentru drepturile detinute (servicii juridice),
administrarea și gestionarea juridică a drepturilor
de proprietate intelectuală și industrială, toate
cele menționate mai sus sunt furnizate și online
prin intermediul internetului sau al oricărei alte
platforme electronice interactive.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01894
13/03/2019
MUSE COFFEE SRL, STR.
BARIERA VÂLCII NR. 57, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA
LUPSA SI ASOCIATII SCPPI
, CALEA 13 SEPTEMBRIE
NR. 90, ET. 1, BIROUL 1.02,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

MUSE COFFEE
(531)

Clasificare Viena: 11.03.03; 11.03.04;
01.15.11; 27.05.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)
(740)

(540)

M 2019 01896
13/03/2019
KHAIRAT ALMANAFIE,
ALWAZIRIYAH 1, BAGDAD, IRAK
Alecu Bogdan , STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

MILANO
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Tutun și înlocuitori de tutun, ţigări și trabucuri,
ţigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.
───────

(210)
(151)
(732)
(740)

(540)
(511)

M 2019 01897
13/03/2019
KHAIRAT ALMANAFIE,
ALWAZIRIYAH 1, BAGDAD, IRAK
Alecu Bogdan , STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

MANCHESTER

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Tutun și înlocuitori de tutun, ţigări și trabucuri,
ţigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

(210)
(151)
(732)
(740)

(540)
(511)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(740)

(540)
(511)

M 2019 01898
13/03/2019
KHAIRAT ALMANAFIE,
ALWAZIRIYAH 1, BAGDAD, IRAK
Alecu Bogdan , STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

TOP

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Tutun și înlocuitori de tutun, ţigări și trabucuri,
ţigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.
───────

CIGARONNE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Tutun și înlocuitori de tutun, ţigări și trabucuri,
ţigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210)
(151)
(732)

M 2019 01899
13/03/2019
KHAIRAT ALMANAFIE,
ALWAZIRIYAH 1, BAGDAD, IRAK
Alecu Bogdan , STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)
(511)

M 2019 01900
13/03/2019
SC CIBIBON SRL, STR. GENERAL
DĂSCĂLESCU NR. 254, JUD.
NEAMŢ, PIATRA NEAMŢ, 610210,
ROMANIA
Alecu Bogdan , STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

COVRIMIC

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 01901
13/03/2019
SC CIBIBON SRL, STR. GENERAL
DĂSCĂLESCU NR. 254, JUD.
NEAMŢ, PIATRA NEAMŢ, 610210,
ROMANIA
Alecu Bogdan , STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

───────

(740)

(540)
(511)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01903
13/03/2019
MOTOR STARTER SRL, STR.
DUMITRU CHIRILA NR. 37, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410538, BIHOR,
ROMANIA

COVRIMICI

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).

(210)
(151)
(732)

───────

M 2019 01902
13/03/2019
SC CIBIBON SRL, STR. GENERAL
DĂSCĂLESCU NR. 254, JUD.
NEAMŢ, PIATRA NEAMŢ, 610210,
ROMANIA
Alecu Bogdan , STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

mic IN ALUAT

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).

Motor Starter maşina
voastră, preocuparea noastră
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.11; 26.04.01; 18.01.09; 18.01.23
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Xenon.
5. Deodorante pentru automobile, truse de prim
ajutor.
7. Cricuri hidraulice (maşini).
8. Cricuri tip crocodil pentru vehicule (acționate
manual).
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.
11. Becuri cu led pentru automobile, proiectoare
auto (lumini), becuri indicatoare de direcție
pentru automobile.
12. Accesorii aerodinamice pentru caroserii
auto, accesorii pentru transportul (ridicarea)
încărcăturilor autovehiculelor, claxoane pentru
autovehicule, huse adaptate pentru automobile,
mânere de schimbător de viteză pentru
vehiculele terestre.
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14. Brelocuri metalice.
27. Preșuri și covorașe auto.
37. Întreținerea automobilelor.

40. Personalizare de autovehicule.
───────

