OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE
15/04/2019

PUBLICATE ÎN DATA DE 22/04/2019

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
15/04/2019
Cereri Mărci publicate în 22/04/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 02836

(151)
15/04/2019

(732)
FICOSOTA OOD

2 M 2019 02895

15/04/2019

SC ROYAL PETS WELLNESS
SRL

3 M 2019 02896

15/04/2019

ASOCIATIA E.D.I.T. (ASOCIATIA OER
PENTRU EDUCATIE,
DEZVOLTARE SI IMPLICAREA
TINERETULUI)

4 M 2019 02897

15/04/2019

MARIA-CARLA
DOBRONĂUŢEANU

HERACLION

5 M 2019 02898

15/04/2019

INTER CONTI COM S.R.L.

iC INTER CONTI

6 M 2019 02899

15/04/2019

CLAUDIU-FLORIN ŞTEFAN

ZALMOXISS

7 M 2019 02900

15/04/2019

CLAUDIU-FLORIN ŞTEFAN

VIDRA

8 M 2019 02901

15/04/2019

URBAN COFFEE S.R.L.

9 M 2019 02902

15/04/2019

URBAN COFFEE S.R.L.

10 M 2019 02903

15/04/2019

URBAN COFFEE S.R.L.

HYPSO25

11 M 2019 02904

15/04/2019

SC MED LIFE SA

MedLife

12 M 2019 02905

15/04/2019

LOTUS WELLNESS SRL

LOTUS WELLNESS

13 M 2019 02906

15/04/2019

LOTUS WELLNESS SRL

LOTUS CLUB MIHAI BRAVU

14 M 2019 02907

15/04/2019

BCR BANCA PENTRU
LOCUINTE SA

ECONOCREDIT de la BCR BpL

15 M 2019 02908

15/04/2019

ANSAMBLE CATERING &
SERVICES SRL
ANSAMBLE INFLIGHT SRL

Ansamble

16 M 2019 02909

15/04/2019

GENESIS PROPERTY
INTERNATIONAL SA

comyunity

17 M 2019 02910

15/04/2019

ALEXANDRU-LAURENȚIU
LUNGU

SANDU LUNGU

18 M 2019 02911

15/04/2019

MARIUS CALISTRATE

ZENOVO

19 M 2019 02912

15/04/2019

NATURALIS SRL

Benesio MaxiTonic

20 M 2019 02913

15/04/2019

NATURALIS S.R.L.

Benesio Macuvit

21 M 2019 02914

15/04/2019

NATURALIS S.R.L.

Benesio Feminolex

22 M 2019 02915

15/04/2019

NATURALIS S.R.L.

Benesio Vita Tonic

23 M 2019 02916

15/04/2019

NATURALIS S.R.L.

Benesio Sinusept

2

(540)
Emeka
LOFTY PETS
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15/04/2019
Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
24 M 2019 02917

(151)
15/04/2019

(732)
SC KAREVIT FITINGS IMPEX
SRL

25 M 2019 02918

15/04/2019

FILSAM PROD S.R.L.

CĂMARA BOIERULUI Filipescu
1858

26 M 2019 02919

15/04/2019

HAJNAL MITRA

TAVERNA FRUCTELOR DE
MARE

27 M 2019 02920

15/04/2019

S.C. ABC PLUS MEDIA SA

CEI 7 ANI DE MASA

28 M 2019 02921

15/04/2019

BLACK PIZZA ROMANIA SRL

Black pizza

29 M 2019 02922

15/04/2019

SC PAPILLON LABORATOIRES LONCOLOR EXPERT
COSMETIQUES SRL
COLLECTION

30 M 2019 02923

15/04/2019

SC PAPILLON LABORATOIRES LONCOLOR STUDIO
COSMETIQUES SRL

31 M 2019 02924

15/04/2019

GABRIELA EPURAS

LUNA Cafe & Bistro

32 M 2019 02925

15/04/2019

SC SIMPLICITY SRL

SimpliCITY

33 M 2019 02926

15/04/2019

HUGEANU HALAS ADINA
ELENA

Trăiește Smart

34 M 2019 02927

15/04/2019

COMPAGNIE GERVAIS
DANONE

DANONE YOOTHIE

35 M 2019 02928

15/04/2019

A&V CONSTRUCT S.R.L.

La Givan

36 M 2019 02929

15/04/2019

GP SERVICESS & COMMERCE Fresh Choice TAKE - TASTE SRL
REPEAT

37 M 2019 02930

15/04/2019

ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM VIENNA INSURANCE
ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP Sigur că da!
GROUP SA

38 M 2019 02931

15/04/2019

ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM VIENNA INSURANCE
ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP sigur că da...
GROUP SA

39 M 2019 02932

15/04/2019

ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM VIENNA INSURANCE
ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP mai simplu, mai sigur
GROUP SA

40 M 2019 02933

15/04/2019

S.C. CIEL ROMANIA S.R.L.

41 M 2019 02934

15/04/2019

ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM VIENNA INSURANCE
ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP mai mult ca sigur
GROUP SA

42 M 2019 02935

15/04/2019

ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - Asirom VIENNA INSURANCE
ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP liber să te bucuri
GROUP SA

43 M 2019 02936

15/04/2019

SC CIEL ROMANIA srl

CIEL SOFTWARE

44 M 2019 02937

15/04/2019

DRAGOS VILCEANU

broker realtor

3

(540)
K F Karevit

CIEL SOFT
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15/04/2019
Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
45 M 2019 02938

(151)
15/04/2019

(732)
DRAGOS VILCEANU

46 M 2019 02939

15/04/2019

RMC WATER MARKETING SRL APADEVIN

47 M 2019 02941

15/04/2019

RĂZVAN BARBĂ

iubirescu

48 M 2019 02942

15/04/2019

LONG BRIDGE MODULES MH
SRL

TAG TIMPURI NOI
APARTMENTS

49 M 2019 02943

15/04/2019

MEVISION RO SRL

CRISTINA SAVIN

50 M 2019 02944

15/04/2019

OCTAVIAN-RAZVAN TEMPEAN GastroUrban

4

(540)
mls
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02836
15/04/2019
FICOSOTA OOD, BULEVARDUL
MADARA 48,
, BG-9700 , BULGARIA
DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
GENERAL DAVID PRAPORGESCU
NR. 7, SECTOR 2, BUCURESTI,
020965, BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02895
15/04/2019
SC ROYAL PETS WELLNESS
SRL, STR. TRIFESTI NR.
11-15, ET. 5 AP. 21B, INT. 211,
SECTOR 1, BUCURESTI, 013985,
BUCUREȘTI, ROMANIA

LOFTY PETS
(531)

Emeka
(531)

Clasificare Viena: 03.01.14; 03.01.26;
03.01.27; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Scutece nou-născuţi, scutece-pantalon nounăscuţi, şerveţele umede nou-născuţi, şerveţele
pentru nou-născuţi, din hârtie, de unică folosinţă,
şerveţele din celuloză pentru copii, de unică
folosinţă.
16. Hârtie igienică, role pentru bucătărie (hârtie),
materiale imprimate, obiecte de papetărie,
şerveţele de hârtie, şerveţele fabricate din hârtie
pentru uz domestic, şerveţele de faţă din hârtie,
bavete din hârtie, batiste din hârtie, şerveţele din
hârtie pentru îndepărtarea machiajului.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.17; 29.01.14; 03.01.08; 03.01.16;
03.01.24
(591) Culori revendicate:magenta, negru,
roşu, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire.
44. Servicii veterinare, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02896
15/04/2019
ASOCIATIA E.D.I.T. (ASOCIATIA
PENTRU EDUCATIE,
DEZVOLTARE SI IMPLICAREA
TINERETULUI), STR.
CONSTANTIN TANASE NR. 13,
ET. 1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02897
15/04/2019
MARIA-CARLA
DOBRONĂUŢEANU, INT. BITOLIA
NR. 28, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV

OER
(531)

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 26.13.01; 26.13.25; 26.15.01
(591) Culori revendicate:roşu, galben, verde
deschis, verde închis, albastru deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, fotografii, materiale
didactice şi educative.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────

HERACLION
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 25.01.09;
27.05.01; 27.05.25; 01.01.01
(591) Culori revendicate:auriu, negru, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
15/04/2019

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02898
15/04/2019
INTER CONTI COM S.R.L., STR.
MESTEACĂNULUI NR. 1, BL. 16,
SC. B, AP. 16, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02899
15/04/2019
CLAUDIU-FLORIN ŞTEFAN, STR.
LAZAR GHEORGHE NR. 10, AP.
2, JUD. HUNEDOARA, ORĂŞTIE,
HUNEDOARA, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

iC INTER CONTI
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 29.01.12; 26.04.18
Culori revendicate:alb, albastru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────

ZALMOXISS
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
03.01.08; 03.01.16; 03.01.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02900
15/04/2019
CLAUDIU-FLORIN ŞTEFAN, STR.
LAZAR GHEORGHE NR. 10, AP.
2, JUD. HUNEDOARA, ORĂŞTIE,
HUNEDOARA, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

VIDRA
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.03.01; 26.04.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02901
15/04/2019
URBAN COFFEE S.R.L., STR.
PIATA OVIDIU NR. 11, SPATIU
COMERCIAL CAM. 1, BL. A, SC. B,
PARTER, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA
ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(531)
(511)

Clasificare Viena: 03.09.15; 03.09.24
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
15/04/2019

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02902
15/04/2019
URBAN COFFEE S.R.L., STR.
PIATA OVIDIU NR. 11, SPATIU
COMERCIAL CAM. 1, BL. A, SC. B,
PARTER, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA
ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

HYPSO25

(531)

Clasificare Viena: 02.09.04; 26.01.04;
26.01.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

M 2019 02903
15/04/2019
URBAN COFFEE S.R.L., STR.
PIATA OVIDIU NR. 11, SPATIU
COMERCIAL CAM. 1, BL. A, SC. B,
PARTER, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA
ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 03.09.15; 02.09.04;
27.03.02; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02904
15/04/2019
SC MED LIFE SA , CALEA
GRIVIŢEI NR. 365, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
SC CABINET ANI FUCIU SRL ,
STR. GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV,
SNAGOV, ROMANIA

MedLife
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(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.17; 02.09.01; 24.13.24
(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02906
15/04/2019
LOTUS WELLNESS SRL, SOS.
BUCUREȘTI-URZICENI NR. 223B,
CAMERA 14, JUDEȚUL ILFOV,
AFUMAȚI, ILFOV, ROMANIA
TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL , SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL. 17,
SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 02905
15/04/2019
LOTUS WELLNESS SRL, SOS.
BUCUREȘTI-URZICENI NR. 223B,
CAMERA 14, JUDEȚUL ILFOV,
AFUMAȚI, ILFOV, ROMANIA
TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL , SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL. 17,
SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

LOTUS WELLNESS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Activități sportive și de recreere, antrenare
(instruire), servicii ale cluburilor de sănătate
(antrenamente de sănătate şi fitness), servicii
furnizate de către cluburile de fitness, servicii
de instructor personal (antrenament de fitness),
servicii sportive și de fitness, consultanță în
materie de fitness, organizare de activități
sportive sau competiții.
44. Servicii de înfrumuseţare pentru oameni,
servicii de sănătate prin apă (spa), masaj.
───────

LOTUS CLUB MIHAI BRAVU
(531)

Clasificare Viena: 05.03.13; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15
(591) Culori revendicate:verde, gri, negru,
alb, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Activități sportive și de recreere, antrenare
(instruire), servicii ale cluburilor de sănătate
(antrenamente de sănătate şi fitness), servicii
furnizate de către cluburile de fitness, servicii
de instructor personal (antrenament de fitness),
servicii sportive și de fitness, consultanță în
materie de fitness, organizare de activități
sportive sau competiții.
44. Servicii de înfrumuseţare pentru oameni,
servicii de sănătate prin apă (spa), masaj.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02907
15/04/2019
BCR BANCA PENTRU LOCUINTE
SA, CALEA VICTORIEI NR.15,
PARTER TURN, SECTOR 3,
030023 BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

ECONOCREDIT de la BCR BpL

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări,
afaceri
financiare,
afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02908
15/04/2019
ANSAMBLE CATERING
& SERVICES SRL, STR.
ION CAMPINEANU NR. 11,
UNION INTERNATIONAL
BUSINESS CENTER, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ANSAMBLE INFLIGHT SRL,
STR. AUREL VLAICU NR. 55,
JUDEȚUL ILFOV, OTOPENI,
075100, ROMANIA

Ansamble

instituții, servicii de catering pentru școli, servicii
de catering pentru banchete, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru
spitale, servicii de catering în exterior, servicii
de catering pentru cantinele firmelor, servicii
de catering pentru instituții educaționale, servicii
de consultanță în domeniul cateringului, servicii
de catering pentru cămine de bătrâni, servicii
de catering pentru centre de conferințe, servicii
de catering pentru case de oaspeți, servicii de
catering pentru centre rezidențiale cu asistență
medicală, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru conferințe, servicii de
catering pentru petreceri de zile de naștere,
servicii de catering pentru oferirea de mâncare
specifică bucătăriei spaniole, servicii de catering
pentru oferirea de mâncare specifică bucătăriei
japoneze, servicii de catering pentru oferirea de
mâncare specifică bucătăriei europene, servicii
de catering pentru săli spații special amenajate
pentru expoziții, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru târguri și expoziții,
servicii de caritate, și anume furnizarea de
catering de alimente și băuturi, servicii de
catering specializate în tăierea jambonului la
târguri, degustări și evenimente publice, servicii
de catering specializate în tăierea jambonului
pentru petreceri de căsătorie și evenimente
private, servicii de alimentație publică.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02909
15/04/2019
GENESIS PROPERTY
INTERNATIONAL SA,
BULEVARDUL PRECIZIEI NR.
24, CLĂDIREA C1-PAVILION
ADMINISTRATIV, ETAJ 1, BIROUL
NR. 8, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 02.09.04; 02.09.08;
02.09.12; 26.13.01; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13; 02.07.01
(591) Culori revendicate:galben, roșu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor,
încărcarea
și
descărcarea
aeronavelor.
43. Servicii de catering, servicii de catering
mobil, servicii de catering hotelier, servicii de
catering pentru firme, serviciu de catering pentru

comyunity
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12
Culori revendicate:roșu (Pantone 192
C), negru
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiune afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice si tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creaţie
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor și indivizilor, servicii
personale și sociale oferite de către terți
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02911
15/04/2019
MARIUS CALISTRATE, STR.
CALEA BUCUREȘTI NR. 71B,
JUDEȚUL GORJ, TÂRGU JIU,
GORJ, ROMANIA

ZENOVO
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Materiale metalice pentru edificare și
construcții, mici articole de fierărie, seifuri.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 02910
15/04/2019
ALEXANDRU-LAURENȚIU
LUNGU, STR. EPISCOP ROMAN
CIOROGARIU NR. 51, AP. 3,
JUDEȚUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA
S.C. INTELECT S.R.L., B-DUL
DACIA NR. 48, BL. D 10, AP. 3,
ORADEA, BIHOR

(210)
(151)
(732)

(540)

SANDU LUNGU

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

M 2019 02912
15/04/2019
NATURALIS SRL, ŞOS. CHITILEI
NR. 60, CORP 1-C30, ET. 1, BIROU
6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Benesio MaxiTonic
(531)

Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.14;
27.05.01; 27.05.03; 27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:verde închis, gri
închis, portocaliu deschis
(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

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
15/04/2019

pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02913
15/04/2019
NATURALIS S.R.L., SOS. CHITILEI
NR. 60, CORP 1-C30, ET. 1, BIROU
6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02914
15/04/2019
NATURALIS S.R.L., SOS. CHITILEI
NR. 60, CORP 1-C30, ET. 1, BIROU
6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Benesio Macuvit
(531)

Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.14;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:verde închis, gri
închis, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice

Benesio Feminolex
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.14;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13
Culori revendicate:verde închis, gri
închis, albastru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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5. Preparate

farmaceutice,
medicale
şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02915
15/04/2019
NATURALIS S.R.L., SOS. CHITILEI
NR. 60, CORP 1-C30, ET. 1, BIROU
6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Benesio Vita Tonic

(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 05.03.13; 05.03.14
(591) Culori revendicate:verde închis, gri
închis, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02916
15/04/2019
NATURALIS S.R.L., SOS. CHITILEI
NR. 60, CORP 1-C30, ET. 1, BIROU
6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02917
15/04/2019
SC KAREVIT FITINGS IMPEX SRL,
STR. VICTORIEI NR. 86, JUDEȚUL
ILFOV, CHITILA, ILFOV, ROMANIA

Benesio Sinusept
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 05.03.13; 05.03.14
(591) Culori revendicate:verde închis, gri
închis, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.

K F Karevit
(531)

Clasificare Viena: 26.04.01; 26.04.18;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:albastru, violet
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02918
15/04/2019
FILSAM PROD S.R.L., STR. EROU
BOGDAN VASILE NR. 10B, JUDEŢ
PRAHOVA, CAMPINA, PRAHOVA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

CĂMARA BOIERULUI
Filipescu 1858
(531)

Clasificare Viena: 24.09.05; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.11.05;
26.11.06
(591) Culori revendicate:negru, auriu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne şi preparate din carne.
───────

M 2019 02919
15/04/2019
HAJNAL MITRA, COMUNA
SINMARTIN NR. 53, JUDEŢ
BIHOR, SAT BETFIA, BIHOR,
ROMANIA

TAVERNA
FRUCTELOR DE MARE
(531)

Clasificare Viena: 01.15.24; 26.13.25;
29.01.15; 26.11.02; 03.09.01; 03.09.10;
03.09.15; 03.09.16; 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17
(591) Culori revendicate:albastru, negru, roz,
portocaliu, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentaţie publică, cazare
temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 02920
15/04/2019
S.C. ABC PLUS MEDIA SA, STR.
FABRICII NR. 1-2, JUDEŢ BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

CEI 7 ANI DE MASA

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

(540)

M 2019 02921
15/04/2019
BLACK PIZZA ROMANIA SRL,
STR. ING. ANGHEL SALIGNY NR.
155, BL. 12, SC. 1, ET. 4, AP. 18,
JUDEŢ GALAŢI, GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(511)

Black pizza
(531)

Clasificare Viena: 02.01.11; 08.07.04;
27.05.01; 27.05.12; 27.05.17
(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).

M 2019 02922
15/04/2019
SC PAPILLON LABORATOIRES
COSMETIQUES SRL, STR.
DRUMUL GILĂULUI NR. 44-50,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI, NR.11, BL.F1, SC.C,
AP.26, SECTOR 3, BUCUREŞTI

LONCOLOR EXPERT
COLLECTION

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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

───────
(740)

(540)
(511)

M 2019 02923
15/04/2019
SC PAPILLON LABORATOIRES
COSMETIQUES SRL, STR.
DRUMUL GILĂULUI NR. 44-50,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI, NR.11, BL.F1, SC.C,
AP.26, SECTOR 3, BUCUREŞTI

LONCOLOR STUDIO

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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
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───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02924
15/04/2019
GABRIELA EPURAS, STR.
PORUMBACU NR. 13, BL. 86, AP.
88, ET. 6, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
020612, BUCUREȘTI, ROMANIA

LUNA Cafe & Bistro
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01; 26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de restaurant, cafenea, gelaterie, bar.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02925
15/04/2019
SC SIMPLICITY SRL , PIAŢA
UNIRII NR. 6A, JUD. TIMIŞ
, TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA
SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.02;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, rezervarea
locurilor de călătorie, închirierea de maşini,
organizare de servicii de transport pasageri,
pentru alte persoane, prin intermediul unei
aplicaţii online, servicii de curierat (mesaje sau
mărfuri), organizarea de croaziere, însoţirea
turiştilor, transportul cu feribotul, furnizarea de
direcţii de deplasare în scopuri de călătorie,
servicii de transportator (expeditor) de mărfuri,
servicii de agenţie de transport, transportul
de mărfuri, transport maritim, închiriere de
autocare, transport de persoane, servicii de
transport pentru tururile de vizitare a obiectivelor
turistice, transportul turistilor, rezervări de
transport, organizarea transportului pentru
deplasările turistice, informaţii despre transport,
logistica transporturilor, rezervări de călătorii
prin intermediul agenţiilor de turism, servicii
specifice agenţiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenţii de turism pentru
organizarea călătoriilor de afaceri.
41. Educaţie, furnizare de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, organizare de
evenimente cu scop cultural şi educativ,
informaţii despre divertisment, efectuarea de
excursii cu ghid, servicii de tabere de vacanţe
(divertisment), informaţii despre posibilităţile de
recreere.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 02926
15/04/2019
HUGEANU HALAS ADINA ELENA,
BD. BASARABIA NR. 10, ET. 3,
AP. 5, SECTOR 2 , BUCUREŞTI,
022113, BUCUREȘTI, ROMANIA

Trăiește Smart

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

SimpliCITY
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 02927
15/04/2019
COMPAGNIE GERVAIS DANONE
, 17, BOULEVARD HAUSSMANN ,
PARIS, 7500, FRANȚA
INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, B-DUL CORNELIU COPOSU
NR.7, BL. 104, SC. 2, AP. 31,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

DANONE YOOTHIE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Lapte, produse lactate şi înlocuitori ai
acestora, lapte praf, lapte pasteurizat, aromat
şi bătut, deserturi pe bază de lapte, iaurturi,
băuturi făcute din iaurturi, brânză proaspătă de
vaci, băuturi compuse în principal din lapte sau
din produse lactate, băuturi lactate compuse
în principal din lapte, băuturi lactate conţinând
fructe, produse lactate fermentate simple sau
aromate, înlocuitori de lapte de origine vegetală,
înlocuitori ai produselor lactate obţinute din
plante sau nuci, băuturi din fructe sau legume
care conţin în principal produse lactate.

43. Servicii de alimentație publică.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02928
15/04/2019
A&V CONSTRUCT S.R.L., STR.
FRANYO ZOLTAN NR. 5, JUD.
TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

M 2019 02929
15/04/2019
GP SERVICESS & COMMERCE
SRL, STR. ZIZIN NR. 16, PARTER,
CAMERA 2, BL. V101A, SC. 1,
AP. 2, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL , STR. RĂSPÂNTIILOR
NR. 37, ET.1, AP.2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020547, ROMANIA

Fresh Choice TAKE
- TASTE - REPEAT
(531)

Clasificare Viena: 05.09.24; 05.07.24;
27.05.02; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și coapte, jeleuri, gemuri, compoturi.
31. Fructe și legume proaspete, ierburi
proaspete, plante și flori naturale.
───────

La Givan
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 01.03.02; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12
Culori revendicate:galben, maro
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02930
15/04/2019
ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ
- ASIROM VIENNA INSURANCE
GROUP SA, BD. CAROL I NR.
31-33, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02931
15/04/2019
ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ
- ASIROM VIENNA INSURANCE
GROUP SA, BD. CAROL I NR.
31-33, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

ASIROM VIENNA INSURANCE
GROUP Sigur că da!

ASIROM VIENNA INSURANCE
GROUP sigur că da...

(531)

(531)

Clasificare Viena: 26.03.22; 26.11.25;
27.05.02; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
302C), roşu (Pantone 485C), galben
(Pantone 123C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări, reasigurări, informaţii în domeniul
asigurărilor, consultanţă în asigurări, informaţii
despre reasigurări, servicii de consultanţă
privind reasigurările, brokeraj de asigurări,
subscrierea asigurărilor, afaceri financiare,
informaţii financiare, consultanţă financiară.
───────

Clasificare Viena: 26.03.23; 26.11.25;
27.05.02; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
302C), roşu (Pantone 485C), galben
(Pantone 123C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări, reasigurări, informaţii în domeniul
asigurărilor, consultanţă în asigurări, informaţii
despre reasigurări, servicii de consultanţă
privind reasigurările, brokeraj de asigurări,
subscrierea asigurărilor, afaceri financiare,
informaţii financiare, consultanţă financiară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02932
15/04/2019
ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ
- ASIROM VIENNA INSURANCE
GROUP SA, BD. CAROL I NR.
31-33, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 02933
15/04/2019
S.C. CIEL ROMANIA S.R.L., BD.
UNIRII NR. 11, BL. 2B, PARTER ŞI
ETAJ 1, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040102, BUCUREȘTI, ROMANIA

CIEL SOFT

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, crearea și dezvoltarea calculatoarelor și
a programelor de calculator.
───────

(210)
(151)
(732)

ASIROM VIENNA INSURANCE
GROUP mai simplu, mai sigur
(531)

Clasificare Viena: 26.03.23; 26.11.25;
27.05.02; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Black 6C), roşu (Pantone 485C),
galben (Pantone 123C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări, reasigurări, informaţii în domeniul
asigurărilor, consultanţă în asigurări, informaţii
despre reasigurări, servicii de consultanţă
privind reasigurările, brokeraj de asigurări,
subscrierea asigurărilor, afaceri financiare,
informaţii financiare, consultanţă financiară.

(740)

(540)

M 2019 02934
15/04/2019
ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ
- ASIROM VIENNA INSURANCE
GROUP SA, BD. CAROL I NR.
31-33, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

───────

ASIROM VIENNA INSURANCE
GROUP mai mult ca sigur

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
15/04/2019

(531)

Clasificare Viena: 26.11.25; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
302C), roşu (Pantone 485C), galben
(Pantone 123C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări, reasigurări, informaţii în domeniul
asigurărilor, consultanţă în asigurări, informaţii
despre reasigurări, servicii de consultanţă
privind reasigurările, brokeraj de asigurări,
subscrierea asigurărilor, afaceri financiare,
informaţii financiare, consultanţă financiară.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02935
15/04/2019
ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ
- ASIROM VIENNA INSURANCE
GROUP SA, BD. CAROL I NR.
31-33, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

privind reasigurările, brokeraj de asigurări,
subscrierea asigurărilor, afaceri financiare,
informaţii financiare, consultanţă financiară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

───────

(210)
(151)
(732)

(511)

(531)

Clasificare Viena: 05.03.13; 27.05.01;
27.05.11; 26.11.01
(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Black 6C), roşu, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări, reasigurări, informaţii în domeniul
asigurărilor, consultanţă în asigurări, informaţii
despre reasigurări, servicii de consultanţă

CIEL SOFTWARE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de
înregistrare și de stocare fără conținut.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, crearea și dezvoltarea calculatoarelor și
a programelor de calculator.

(540)

Asirom VIENNA INSURANCE
GROUP liber să te bucuri

M 2019 02936
15/04/2019
SC CIEL ROMANIA srl, BD. UNIRII
NR. 11, BL. 2B, PARTER ŞI ET. 1,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040102,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2019 02937
15/04/2019
DRAGOS VILCEANU, STR.
PESCARUSULUI NR. 37,
OSTRATU, JUDEŢUL ILFOV,
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

broker realtor

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări,
afaceri
financiare,
afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 02938
15/04/2019
DRAGOS VILCEANU, STR.
PESCARUSULUI NR. 37,
OSTRATU, JUDEŢUL ILFOV,
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

mls

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

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02942
15/04/2019
LONG BRIDGE MODULES MH
SRL, ALEEA BUCHETULUI NR. 5,
CLĂDIREA C3, PARTER, SPAŢIUL
NR. 15, BIROUL NR. 2, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 02939
15/04/2019
RMC WATER MARKETING
SRL, BD. IULIU MANIU NR. 55,
BL. 17, SC. D, ET. 10, AP. 169,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 061079,
BUCUREȘTI, ROMANIA

APADEVIN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35. Servicii de comerţ online, publicitate.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

TAG TIMPURI NOI
APARTMENTS

M 2019 02941
15/04/2019
RĂZVAN BARBĂ, STR.
ANASTASIE PANU NR. 52, BL H2,
ET. 1 AP. 1, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI,
700019, IAȘI, ROMANIA

iubirescu

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate.
41. Educaţie.
───────

(531)

Clasificare Viena: 26.04.05; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru (Pantone 6C),
vişiniu (Pantone 216C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Afaceri imobiliare, servicii privind afaceri
imobiliare, administrarea afacerilor financiare
legate de proprietăți imobiliare, furnizare de
informații pe internet privind afacerile imobiliare,
gestiunea imobilelor, administrare de imobile.
37. Curățarea imobilelor, construcții de clădiri,
construcții de clădiri comerciale, construcții de
clădiri rezidențiale,
construcții și reparații de clădiri, construcții și
demolări de clădiri, servicii de construcții de
clădiri,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
lucrări de izolare a clădirilor (construcții),
eliminarea
molozului din clădiri (servicii de construcții),
servicii de supraveghere a construcțiilor de
clădiri pentru
proiecte de construcții, servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, servicii de
supraveghere
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a construcțiilor de clădiri pentru proiecte
imobiliare, servicii de construcții civile, construcții
civile.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02943
15/04/2019
MEVISION RO SRL, STR. VIILOR
NR. 1A, JUDEŢUL BIHOR,
ORADEA, 410117, BIHOR,
ROMANIA

CRISTINA SAVIN
(531)
(511)

Clasificare Viena: 02.03.01; 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Poșete, poșete de damă, poșete de seară,
poșete din piele, poșete la modă, poșete de
mână, poșete din
zale împletite, poșete, portmonee și portofele,
genți de mână (poșete), poșete mici (genți de
mână),
poșete din imitație de piele, poșete mici de pus
sub braț, genți casual, genți sportive, genți, genți
din
pânză, genți impermeabile, genți de mână.
25. Îmbrăcăminte, jachete (îmbrăcăminte), glugi
(îmbrăcăminte), văluri (îmbrăcăminte), jerseuri
(îmbrăcăminte), blănuri (îmbrăcăminte), fulare
(îmbrăcăminte), combinezoare (îmbrăcăminte),
brâuri
(îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte), tricoturi
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru gravide,
îmbrăcămine de noapte, îmbrăcăminte pentru
copii, îmbrăcăminte pentru dormit, îmbrăcăminte
din denim, articole de
îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte
din
piele,
îmbrăcăminte din in, îmbrăcăminte din lână,
îmbrăcăminte pentru fete,

costume
populare
(îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru femei, șepci (articole de
îmbrăcăminte), pantaloni
pentru copii (îmbrăcăminte), pulover (articole
de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru nou
născuți,
articole de îmbrăcăminte termice, broboade
(articole de îmbrăcăminte), curele din piele
(îmbrăcăminte),
furouri (articole de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte
rezistentă la ploaie, eșarfe (articole de
îmbrăcăminte),
cămăși purtate peste îmbrăcăminte, mănuși fără
degete (îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
modelatoare, articole de îmbrăcăminte brodate,
mănuși (articole de îmbrăcăminte), gulere de
haină
(îmbrăcăminte),
trusouri
(articole
de
îmbrăcăminte), salopete scurte (articole de
îmbrăcăminte), pantaloni scurți
(articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte pentru copii, centuri din materiale
textile (îmbrăcă
minte), articole de îmbrăcăminte pentru băieți,
articole de îmbrăcăminte din piele, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, îmbrăcăminte
impermeabilă pentru vremea rea, articole de
îmbrăcăminte in, mătase,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole
de îmbrăcăminte pentru dans, articole de
îmbrăcăminte de
ocazie, articole de îmbrăcăminte din catifea,
pantaloni kaki (articole de îmbrăcăminte), bodyuri (articole
de îmbrăcăminte), corsete (articole de
îmbrăcăminte, corsete),
saboți (încălțăminte), balerini (încălțăminte),
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
bărbați,
încălțăminte pentru alergare, încălțăminte
de stradă, încălțăminte pentru drumeții,
încălțăminte de lucru,
încălțăminte de plajă, articole de încălțăminte,
încălțăminte pentru femei, curele pentru
încălțăminte,
încălțăminte pentru bebeluși, încălțăminte pentru
copii, tălpi de încălțăminte, tocuri pentru
încălțăminte, încălțăminte pentru timpul liber,
încălțăminte, nu pentru sport, încălțăminte de
sport, pălării, pălării mici, pălării fedora, pălării
clopot, pălării de ploaie, pălării de soare, pălării
din blană, pălării de plajă, pălării de modă, pălării
pentru femei, pălării cu borul mare.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 02944
15/04/2019
OCTAVIAN-RAZVAN TEMPEAN,
STR. DUPA GRADINI NR. 428A,
JUDEŢUL SIBIU, COMUNA SURAMARE, SIBIU, ROMANIA
APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

GastroUrban

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Organizarea de expoziții în scopuri
publicitare, organizare de expoziții în scop
comercial, promovare și
realizare de expoziții comerciale, realizare de
târguri și expoziții virtuale online cu scop
comercial, publicitar, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare, furnizarea de
spaţiu
publicitar în publicaţii periodice, ziare si reviste,
marketing pentru evenimente, organizare de
evenimente,
expoziţii, târguri şi spectacole în scopuri
comerciale,
promoţionale
şi
publicitare,
prezentare de produse în
scop publicitar, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, publicitate online printr-o reţea
informatizată de comunicaţii,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terţi prin reţele de comunicaţii electronice,
servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu publicaţii
electronice descărcabile, publicitate în presa de
interes
general şi în presa de specialitate, publicitate în
reviste, broşuri şi ziare, servicii de consultanţă
privind
publicitatea, servicii de publicitate în presă,
servicii de promovare, servicii de promovare și
publicitate,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, furnizarea de spațiu pe pagini web
pentru
promovare de produse și servicii, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și serviciile
cu programe de premiere, organizare de
demonstrații în

scopuri publicitare, prezentare de produse,
prezentare de bunuri si servicii, organizarea de
prezentări în
scopuri publicitare, organizare de prezentări în
scopuri publicitare, prezentare de produse și
servicii (în
scopuri promoționale/publicitare), prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru
vânzarea cu amănuntul, administrare comercială
de programe de schimburi culturale și educative.
41. Ateliere organizate în scopuri culturale,
coordonare de activităţi culturale, coordonare de
activităţi de
divertisment, coordonare de expoziţii cu scop
educativ, coordonare de expoziţii în scopuri de
divertisment,
coordonare de expoziţii în scopuri recreative,
organizare de întâlniri în scopuri recreative,
organizare de
întâlniri pe teme de educaţie, organizare de
prezentări în scop de instruire, organizare de
prezentări cu
scopuri educative, organizare de prezentări în
scopuri culturale, organizare de prezentări în
scopuri
recreative, organizare de reprezentaţii în direct,
organizare şi coordonare de evenimente de
divertisment,
publicare de cărţi şi periodice electronice online,
publicare de texte şi imagini, inclusiv în format
electronic,
altele decât cele în scopuri publicitare,
organizare de tururi ghidate la obiective culturale
în scopuri
educative, servicii de recreere şi instruire,
organizare de demonstraţii în scop de instruire,
organizare de
evenimente sportive şi culturale comunitare,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale,
organizare
de
conferinţe
educaţionale,
organizare de reuniuni şi
conferinţe, organizare de seminarii şi conferinţe,
organizare de congrese şi de conferinţe în
scopuri
culturale şi educative, consultanţă privind
organizarea de competiţii culinare, servicii de
educaţie
referitoare la arta culinară, servicii de consultanţă
în domeniul competiţiilor culinare, organizare de
evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, consultanță privind organizarea de
competiții culinare,
servicii de educație referitoare la arta culinară,
servicii de consultanță în domeniul competițiilor
culinare,
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intervievarea personajelor contemporane în
scopuri educative, intervievarea personajelor
contemporane în
scopuri de divertisment, servicii de expoziții de
artă, organizare de expoziții pentru
divertisment, organizare de expoziții cu scop
instructiv, realizare de expoziții cu scopuri
culturale,
organizare de expoziții în scopuri culturale,
organizare de expoziții în scopuri educative,
coordonare de
expoziții în scopuri recreative, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, coordonare de
expoziții
cu scop educativ, publicare de reviste, furnizare
online de reviste cu articole pe teme generale
care nu pot fi
descărcate, publicare de calendare de
evenimente, servicii de instruire, publicarea de
reviste pentru
consumatori, organizare și găzduire de
ceremonii de decernare de premii, demonstrații
în scop de instruire,
organizare de demonstrații în scopuri culturale,
organizarea de demonstrații în scopuri
recreative,
organizarea de demonstrații în scopuri
educaționale, prezentări audiovizuale, servicii de
prezentare în
scopuri educative, organizare de prezentări cu
scopuri educative, organizare de prezentări în
scopuri
culturale, activități culturale, furnizare de
activități culturale, ateliere organizate în scopuri
culturale,
organizarea de festivaluri în scopuri culturale,
înformare în legătură cu activități culturale.
43. Consiliere în domeniul culinar, consultaţii
privind reţetele de gătit, furnizare de informaţii cu
privire la
prepararea alimentelor şi băuturilor, furnizare
de informaţii sub formă de reţete de băuturi,
pregătirea
mâncărurilor şi a băuturilor, pregătirea şi
furnizarea de alimente şi băuturi destinate
consumului imediat,
servicii în domeniul gustărilor, servire
de mâncare destinată consumului imediat,
restaurante (servirea
mesei), servicii de consultanţă în domeniul
artelor culinare, consultații privind rețetele de
gătit, servicii
de consultanță în domeniul artelor culinare.
───────

