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Cereri Mărci publicate în 23/01/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 07867 16/01/2019 SC PAGREIMA SRL CORSAR

2 M 2018 07868 16/01/2019 SC PAGREIMA SRL UBER DELTA

3 M 2018 07869 16/01/2019 SC PAGREIMA SRL UBER WATER

4 M 2019 00224 16/01/2019 CORPUL EXPERTILOR
CONTABILI ȘI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA

THE BODY OF EXPERT AND
LICENSED ACCOUNTANTS OF
ROMANIA

5 M 2019 00225 16/01/2019 SANDRA SOPHIE-ELISE
OLĂNESCU

OLĂNESCU LAWYERS

6 M 2019 00226 16/01/2019 SANDRA SOPHIE-ELISE
OLĂNESCU

OLĂNESCU ȘI ASOCIAȚII

7 M 2019 00227 16/01/2019 EXGHTS SRL exghts The code accompany

8 M 2019 00228 16/01/2019 NARCIS-ANDREI GROSU UNTEATRU

9 M 2019 00229 16/01/2019 SAFARI BOATS SRL WATER UBER Prietenul tău pe
Dunăre

10 M 2019 00230 16/01/2019 ASOCIAȚIA PENTRU TINERET
ASPIRE

100% SPORT REVISTA
SPORTULUI ROMÂNESC

11 M 2019 00231 16/01/2019 Bayer Consumer Care AG elemama

12 M 2019 00232 16/01/2019 VV TELESTAR
INTERNATIONAL GROUP SRL

VV TELESTAR

13 M 2019 00233 16/01/2019 PRO TV SRL FERMA UN NOU ÎNCEPUT

14 M 2019 00234 16/01/2019 DANA GABRIELA VIIŞOREANU
GABRIEL CRISTIAN
VIIŞOREANU

IS INSTITUTUL SÂNULUI

15 M 2019 00235 16/01/2019 CONCEPT AROMA GARDEN
SRL

TRICIA

16 M 2019 00236 16/01/2019 IONUT DORIN TEGLAS
SERBANOIU

LYOLIFE

17 M 2019 00237 16/01/2019 United Habitats SRL Habitat

18 M 2019 00238 16/01/2019 REPUBLICA BIO SRL plantia

19 M 2019 00239 16/01/2019 EUROPEXPO FAIRS SRL PackNews Today Is a Pro News
Day!

20 M 2019 00240 16/01/2019 FARMACIA OMNIA SRL omnifarm

21 M 2019 00241 17/01/2019 LIVIU-CATALIN MOHONEA FOTBAL CLUB DELTA TULCEA

22 M 2019 00242 17/01/2019 ASOCIAȚIA CREȘTEM
ROMÂNIA ÎMPREUNĂ

MallȚărănesc
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2019 00243 17/01/2019 BERECHET RUSU HIRIT

SPARL
BERECHET RUSU HIRIȚ
attorneys at law

24 M 2019 00244 17/01/2019 ORGANIC TERRA SRL prova We live true. We live
organic.

25 M 2019 00245 17/01/2019 DRON TECHNOLOGY SRL dji ROMANIA

26 M 2019 00246 17/01/2019 ADA GENERAL INTERCOM
S.R.L.

Ada shoes

27 M 2019 00247 17/01/2019 S.C. EURO FITTINGS S.R.L. Ferrara

28 M 2019 00248 17/01/2019 S.C. SISTEM LOCAL DE
COLECTARE - CENTRU S.R.L.

SNC Sistem Naţional de
Colectare

29 M 2019 00249 17/01/2019 SAZERAC S.R.L.-D EPIC PIZZA Cea mai epică pizza
din oraş!

30 M 2019 00250 17/01/2019 SC CAMI-CLOD IMPEX SRL CATO EVENTS

31 M 2019 00251 17/01/2019 SC ROMGUARD-TECH SRL SPPS ROMGUARD TECH
SOCIETATE DE PAZA SI
PROTECTIE SPECIALIZATA

32 M 2019 00252 17/01/2019 ECKO SYSTEMS &
CONSULTING SRL

ECKO

33 M 2019 00253 17/01/2019 MĂDĂLINA-GABRIELA
DOROBANŢU
IONUŢ OPREA

HOOD

34 M 2019 00254 17/01/2019 INES EDITH NAGY Tot ce IUBESC

35 M 2019 00255 17/01/2019 SUSHI TIME SRL Sushi Time

36 M 2019 00256 17/01/2019 BURLEA GEORGETA BURLEA MARIN

37 M 2019 00257 17/01/2019 BUCATARIE RASCRUCI SRL PJ PAPA JON RESTAURANTS

38 M 2019 00258 17/01/2019 SC NEXTGEN
COMMUNICATIONS SRL

NEXTGEN communications

39 M 2019 00260 17/01/2019 RĂZVAN BARBĂ iubirescu

40 M 2019 00261 17/01/2019 IMPERIAL HOTEL
MANAGEMENT SRL

VINIMUNDI

41 M 2019 00262 17/01/2019 Elena Francisc - Țurcanu
Horia Francisc - Țurcanu

Atingere Terapeutică Integrală

42 M 2019 00263 17/01/2019 REPUBLICA BIO SRL apisana

43 M 2019 00264 17/01/2019 ABOUL MOUNA GHAZAL
SHADI

Parking AUTOPENI Looking for
the best

44 M 2019 00265 17/01/2019 SC ROMANIAN FRANCHISE
SYSTEMS SRL

Se știe dintr-o felie
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(210) M 2018 07867
(151) 16/01/2019
(732) SC PAGREIMA SRL, STR. EMILIA

DUMITRESCU NR. 306, CORP C2,
JUDEȚUL BRĂILA, SAT VADENI,
BRĂILA, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, ET. 3, AP. 54, GALAŢI, 800333

(540)
CORSAR

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

39. Transport fluvial.
───────

(210) M 2018 07868
(151) 16/01/2019
(732) SC PAGREIMA SRL, STR. EMILIA

DUMITRESCU NR. 306, CORP C2,
JUDEȚUL BRĂILA, SAT VADENI,
BRĂILA, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, ET. 3, AP. 54, GALAŢI, 800333

(540)
UBER DELTA

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

39. Transport fluvial.
───────

(210) M 2018 07869
(151) 16/01/2019
(732) SC PAGREIMA SRL, STR. EMILIA

DUMITRESCU NR. 306, CORP C2,
JUDEȚUL BRĂILA, SAT VADENI,
BRĂILA, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, ET. 3, AP. 54, GALAŢI, 800333

(540)
UBER WATER

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

39. Transport fluvial.
───────

(210) M 2019 00224
(151) 16/01/2019
(732) CORPUL EXPERTILOR

CONTABILI ȘI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA,
INTRAREA PIELARI NR. 1,
SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
THE BODY OF EXPERT

AND LICENSED
ACCOUNTANTS OF ROMANIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii prestate de persoane, oraganizații,
în special de persoane care au calitatea
de expert contabil, cu scopul de a ține
evidența contabilă/contabilitatea, de a oferi
asistență în managementul afacerilor, de a
clarifica întrebările privind afacerile, de a
audita afacerile, de a acorda consultanță în
managementul afacerilor, de a oferi servicii
de specialitate privind eficiența afacerilor, de
a evalua afacerile comerciale, de a face
investigații privind afacerile comerciale, de a
acorda consultanță în organizarea afacerilor,
de a face cercetări privind afacerile, de a
oferi servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, de a acorda consultanță profesională
în afaceri, de a analiza costurile și de a face audit
financiar.
36. Servicii prestate în domeniul afacerilor
financiare și monetare, după cum urmează:
evaluare financiară, management financiar,
analiză financiară, consultanță financiară,
informații financiare, servicii financiare și
evaluare financiară.
41. Servicii prestate în scopul dezvoltării
facultăților mentale ale persoanelor (instruire),
servicii de educație adresate persoanelor,
prezentarea în scopuri culturale sau
educaționale, după cum urmează: academii,
organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii
culturale, educaționale, informații despre
educație, examinări referitoare la educație,
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organizarea și susținerea unor evenimente
educaționale, publicarea online a cărților și
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, publicarea
cărților, predare, servicii educaționale, servicii de
instruire, producția de programe audio.

───────

(210) M 2019 00225
(151) 16/01/2019
(732) SANDRA SOPHIE-ELISE

OLĂNESCU, STR. SPLAIUL
UNIRII NR. 45, BL. M15, SC. C,
AP. 96, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
OLĂNESCU LAWYERS

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

16. Hârtie si carton, materiale tipărite, material
de legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau pentru uz casnic, materiale și
materiale de desen pentru artiști, pensule,
materiale didactice și didactice, foi de plastic,
filme și saci pentru ambalare și împachetare,
caractere tipografice.
35. Publicitate, administrare afaceri,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
36. Asigurare, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
41. Educație, furnizarea de formare,
divertisment, activități sportive si culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a proprietății corporale și a
persoanelor fizice.

───────

(210) M 2019 00226
(151) 16/01/2019
(732) SANDRA SOPHIE-ELISE

OLĂNESCU, STR. SPLAIUL
UNIRII NR. 45, BL. M15, SC. C,
AP. 96, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
OLĂNESCU ȘI ASOCIAȚII

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

16. Hârtie și carton, materiale tipărite, material
de legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau pentru uz casnic, materiale și
materiale de desen pentru artiști, pensule,
materiale didactice și didactice, foi de plastic,
filme și saci pentru ambalare și împachetare,
caractere tipografice.
35. Publicitate, administrare afaceri,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
36. Asigurare, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
41. Educație, furnizarea de formare,
divertisment, activități sportive si culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a proprietății corporale și a
persoanelor fizice.

───────

(210) M 2019 00227
(151) 16/01/2019
(732) EXGHTS SRL, BDUL. MIHAIL

KOGĂLNICEANU NR. 23, BL.
C7, PARTER ȘI MEZANIN, JUD.
BRAȘOV, BRAȘOV, 500090,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

exghts The code accompany

(531) Clasificare Viena: 24.17.05; 24.17.07;
24.17.25; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
42. Proiectarea de software, închirierea de
software, programare pentru calculatoare,
consultanță privind calculatoarele, consultanță
în domeniul calculatoarelor, consultanță
în domeniul tehnologiilor referitoare la
calculatoare, servicii de consultanță în domeniul
calculatoarelor și al tehnologiei informației,
servicii de consultanță în materie de calculatoare
și software, crearea și întreținerea site-urilor
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web pentru terți, digitalizarea documentelor
(scanare), duplicarea programelor informatice,
stocarea electronică a datelor, creare și design
de indexuri de informații bazate pe site-uri web
pentru alte persoane (servicii de tehnologia
informației), instalarea de software pentru
calculator, consultanță cu privire la securitatea
pe internet, consultanță pentru recuperarea
datelor informatice, actualizarea software-ului
pentru computer, consultanță privind crearea
și proiectarea de site-uri web, închirierea
și întreținerea software-ului de computer,
consultanță privind întreținerea de software de
calculator.

───────

(210) M 2019 00228
(151) 16/01/2019
(732) NARCIS-ANDREI GROSU, STR.

VITIOARA NR. 102-104, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
UNTEATRU

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

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

───────

(210) M 2019 00229
(151) 16/01/2019
(732) SAFARI BOATS SRL, COMUNA

SFÂNTU GHEORGHE, STR.
STRADA A IX A NR. 20, JUD.
TULCEA
, SAT SFÂNTU GHEORGHE,
TULCEA, ROMANIA

(740) S.C. DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., SPLAIUL
INDEPENDENȚEI NR. 3, BL.
17, SC. 2, AP. 27, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

WATER UBER
Prietenul tău pe Dunăre

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 18.03.21

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, alb, negru

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, promovare (publicitate)
de călătorii.servicii de marketing în domeniul
călătoriilor, publicitate în domeniul turismului şi
călătoriilor, publicitate în domeniul turismului şi
călătoriilor, promovare (publicitate) de călătorii,
servicii de marketing în domeniul călătoriilor.
39. Servicii de transport naval, transport naval
naţional, servicii pentru organizarea transportului
naval, închirierea bărcilor, închirieri de bărci,
închiriere de bărci cu motor, închiriere de bărci
cu vâsle, închiriere de bărci cu vele, chartere cu
ambarcaţiuni, iahturi, bărci şi vehicule maritime,
servicii de croaziera pe iahturi, servicii de
navlosire de iahturi şi ambarcaţiuni, depozitare
de ambarcaţiuni, iahturi, bărci şi de vehicule
maritime, lansarea pe apă a iahturilor, închirieri
(charter) de iahturi, servicii de navlosire de
iahturi, chartere cu ambarcaţiuni, iahturi, bărci
şi vehicule maritime, transport pe vase de
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agrement, croaziere pe vase de agrement,
croaziere cu vase de agrement, transport cu
vase de agrement, închiriere de vehicule de
agrement, transport fluvial, transport fluvial cu
barca, organizare de transport şi călătorii,
furnizare de informaţii despre transport şi
călătorii, organizare de călătorii şi croaziere,
transporturi maritime, organizare de transport
terestru, maritim şi aerian, organizarea serviciilor
de transport terestru, maritim şi aerian, servicii
de rezervare pentru transport pe cale maritimă,
organizare şi furnizare de transport terestru,
maritim şi aerian, servicii de rezervări pentru
călătorii maritime, organizarea transportului
de pasageri pe cale maritimă, organizarea
transportului aerian, feroviar şi maritim de
pasageri, furnizare de informaţii despre servicii
de transport maritim, organizare şi rezervare
de călătorii, servicii de ghizi pentru călătorii,
servicii de planificare de călătorii, organizarea
de excursii, organizare de excursii şi croaziere,
servicii de transport pentru excursii turistice,
planificare de itinerarii (servicii de navigaţie),
consultanţă pentru planificarea de itinerarii,
servicii de planificare de itinerarii, furnizare de
informaţii privind itinerariile de călătorie, servicii
de consultanţă privind itinerariile de călătorie,
servicii pentru furnizarea de informaţii privind
itinerariile de călătorie, servicii de transport
pentru excursii turistice.
41. Organizare de curse de bărci, organizare
de curse cu bărci cu vele (divertisment),
divertisment sub formă de curse de iahturi,
organizare de competiţii de iahturi, servicii de
agrement, organizare de activităţi recreative,
servicii de informare despre activităţi recreative,
publicare de cataloage cu informaţii privind
călătoriile, organizare de excursii pentru
divertisment.

───────

(210) M 2019 00230
(151) 16/01/2019
(732) ASOCIAȚIA PENTRU TINERET

ASPIRE, STRADA: SPL. UNIRII
NR. 9, BL.8 , SC. A, ET.4, AP.30,
JUD. ILFOV, POPEȘTI-LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, AP. 96,
JUDETUL CLUJ, FLORESTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

100% SPORT REVISTA
SPORTULUI ROMÂNESC

(531) Clasificare Viena: 26.04.17; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17

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

clase:
16. Tipărituri (ziare, reviste, cărţi, buletine
informative, albume, broşuri, pliante, materiale
publicitare, calendare, cărţi postale), hârtie,
carton.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2019 00231
(151) 16/01/2019
(732) Bayer Consumer Care AG, PETER

MERIAN-STR. 84, 4052 BASEL,
ELVEȚIA

(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI NR.35, ET.1, SECTOR
1, BUCURESTI

(540)

elemama
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone

280C), albastru deschis (Pantone
284C), roz (Pantone 673C), verde
deschis (325C)

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

5. Produse/preparate farmaceutice, alimente
dietetice şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical, suplimente dietetice pentru oameni,
băuturi (suplimente dietetice).

───────

(210) M 2019 00232
(151) 16/01/2019
(732) VV TELESTAR INTERNATIONAL

GROUP SRL, STR. PUŢUL LUI
CRĂCIUN NR. 15, CORP C2,
SECTOR 1
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR
1,, BUCUREŞTI, 010497

(540)
VV TELESTAR

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

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

───────

(210) M 2019 00233
(151) 16/01/2019
(732) PRO TV SRL, B-DUL PACHE

PROTOPOPESCU NR. 105,
PARTER, CAM. 101, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ S.R.L., STR.
BARBU VĂCĂRESCU NR.201,
CLĂDIREA GLOBALWORTH
TOWER, ET.17, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, BUCUREŞTI,
020276, ROMANIA

(540)

FERMA UN NOU ÎNCEPUT

(531) Clasificare Viena: 06.01.01; 06.01.02;
27.05.02; 27.05.08; 29.01.13

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

clase:
16. Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, broşuri, tipărituri.

35. Publicitate, inclusiv închiriere şi
comercializare de spaţiu publicitar, respectiv
punerea la dispoziţia terţilor a unor spaţii
publicitare pentru promovarea produselor/
serviciilor proprii în cadrul emisiunilor de
radio/televiziune, publicaţiilor online şi offline,
portalurilor şi site-urilor web, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii, difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi de televiziune, servicii de
forumuri de discuţii pe Internet.
41. Divertisment, realizare de emisiuni de
televiziune şi programe radio, instruire, activităţi
sportive şi culturale.
42. Creare şi menţinere site web şi pagini
dedicate în reţelele de socializare pe Internet.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
16/01/2019-17/01/2019

(210) M 2019 00234
(151) 16/01/2019
(732) DANA GABRIELA VIIŞOREANU,

STR. PRELUNGIREA COLENTINA
NR. 2H, JUDEŢUL ILFOV,
MOGOŞOAIA, ILFOV, ROMANIA
GABRIEL CRISTIAN
VIIŞOREANU, BD. A. I. CUZA NR.
33, AP. 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

IS INSTITUTUL SÂNULUI

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.02;
27.05.22

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

44. Servicii medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii oferite de spitale, sanatorii,
centre de sănătate, îngrijire medicală, servicii
de asistenţă medicală, servicii de evaluare
medicală, servicii de imagistică medicală, testare
genetică în scopuri medicale, testare medicală
în scopul diagnosticării sau pentru tratament,
terapie fizică, servicii de igienă şi frumuseţe
pentru oameni.

───────

(210) M 2019 00235
(151) 16/01/2019
(732) CONCEPT AROMA GARDEN SRL,

PIAŢA 1 MAI NR. 1-2, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 400051,
CLUJ, ROMANIA

(540)
TRICIA

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

14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului, brățări (bijuterii), broșe
(bijuterii), brăţări realizate din textile brodate
(bijuterii), lanţuri (bijuterii), coliere (bijuterii), ace
ornamentale, bijuterii cu strasuri (imitaţii de
bijuterii), perle (bijuterii), cutii de prezentare
pentru bijuterii, inele (bijuterii), agrafe de cravată,
pandantive pentru brelocuri, cleme pentru
bijuterii, crucifixuri ca bijuterii, diamante, cristale,
cercei, bijuterii pentru pălării, cutii de bijuterii,
medalioane (bijuterii).
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, eşarfe, şaluri,
bonete, jobene, turbane, văluri (îmbrăcăminte),
cozoroace (articole pentru acoperirea capului),
fulare (eşarfe pentru gât), articole de acoperit
capul, bentiţe, pălării, bandane (fulare).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de comerţ en gros şi en detail, regruparea
în folosul tertilor a eșarfelor, a accesoriilor
pentru acoperirea capului, a bijuteriilor şi a
accesoriilor acestora (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi
să le achiziţioneze cât mai comod, servicii de
prezentarea a eşarfelor, a accesoriilor pentru
acoperirea capului, a bijuteriilor şi a accesoriilor
acestora pentru vânzarea prin toate mijloacele
de comunicare, inclusiv on line prin intermediul
unui web site, magazine
online, platforme specializate, astfel incat tertii sa
le cunoasca si sa le achizitioneze comod, servicii
de publicitate pentru aceste produse, inclusiv on
line. realizarea de reclame, anunţuri, promoţii,
informaţii, acordarea de sfaturi comerciale şi
servicii de asistenţă comerciala şi consultanţă a
consumatorilor în legătură cu eşarfe, accesorii
pentru acoperirea capului, bijuterii şi accesorii
ale acestora.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
16/01/2019-17/01/2019

(210) M 2019 00236
(151) 16/01/2019
(732) IONUT DORIN TEGLAS

SERBANOIU, STR. FREDERIC
CHOPIN NR. 8, SC. B, AP.
31, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LYOLIFE

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).

───────

(210) M 2019 00237
(151) 16/01/2019
(732) United Habitats SRL, BD. MIHAIL

KOGALNICEANU NR. 23, BL.
C7, PARTER ŞI MEZANIN, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, 500090,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Habitat

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.17; 27.05.24; 26.11.06;
26.11.13; 24.17.04

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

clase:

35. Consultanță în managementul afacerilor,
consultanță profesională în afaceri, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță privind eficiența afacerilor, asistență
și consultanță privind managementul afacerilor.
36. Managementul proprietăților imobiliare,
închiriere de apartamente, închirieri de birouri,
închirieri de apartamente și birouri, închirieri
de spații pentru birouri (imobiliare), închiriere
de birouri pentru lucru la comun (co-working),
colectarea chiriilor.

───────

(210) M 2019 00238
(151) 16/01/2019
(732) REPUBLICA BIO SRL , BD.

TINERETULUI NR. 23, BL. 6A, ET.
7, AP. 31, SECTOR 4
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
plantia

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

3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, dezinfectante.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
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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31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2019 00239
(151) 16/01/2019
(732) EUROPEXPO FAIRS SRL, B-

DUL EXPOZITIEI NR. 7, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) Cabinet Enpora Intellectual
Property SRL, STR. GEORGE
CĂLINESCU NR. 52A, AP. 1,
SECTOR 1, , BUCUREŞTI, 011694,
ROMANIA

(540)

PackNews Today
Is a Pro News Day!

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 26.11.07; 26.04.01;
26.04.02

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

clase:
9. Ziare şi reviste electronice descărcabile,
publicaţii on-line.
16. Ziare şi reviste (tipărituri).

41. Organizarea şi susţinerea seminariilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
organizarea expoziţiilor în scop cultural şi
educaţional.

───────

(210) M 2019 00240
(151) 16/01/2019
(732) FARMACIA OMNIA SRL, STR.

REPUBLICII NR. 89, JUD. MUREŞ,
SARMASU, MUREȘ, ROMANIA

(540)

omnifarm

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.12; 26.13.01; 26.15.01

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

clase:
3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat.
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.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, articole
ortopedice, material de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoane cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru alăptarea
bebelușilor, aparate, dispozitive și articole pentru
activitatea sexuală.

───────
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(210) M 2019 00241
(151) 17/01/2019
(732) LIVIU-CATALIN MOHONEA,

STR. ELIZEULUI NR. 16B, JUD.
TULCEA, TULCEA, TULCEA,
ROMANIA

(540)
FOTBAL CLUB
DELTA TULCEA

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

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

───────

(210) M 2019 00242
(151) 17/01/2019
(732) ASOCIAȚIA CREȘTEM ROMÂNIA

ÎMPREUNĂ, STR. CIUCAȘ NR. 54,
JUD. BRAȘOV, SĂCELE, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
MallȚărănesc

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 00243
(151) 17/01/2019
(732) BERECHET RUSU HIRIT SPARL,

STR. VISARION NR. 10, ET.
1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
IRINA ALBUSEL, STR. NICOLAE
RACOTA NR. 4, BL. 69, AP. 32,
SECTOR 1, BUCUREŞTI

(540)

BERECHET RUSU
HIRIȚ attorneys at law

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 26.15.09;
26.11.25; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
45. Servicii juridice.

───────
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(210) M 2019 00244
(151) 17/01/2019
(732) ORGANIC TERRA SRL, BDUL.

IULIU MANIU NR. 7, CORP C,
PARTER, BIROU C2P-SPH,
SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL.
17, SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 041256,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

prova We live true.
We live organic.

(531) Clasificare Viena: 01.03.15; 01.15.09;
05.03.13; 26.01.16; 27.05.01

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

35. Regruparea în folosul terţior, a unor
produse diverse (exceptând transportul) pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de teleshopping, administrare de
afaceri, managementul și administrarea afacerii,
prezentări de produse și servicii de afişare a
produselor, promovare a vânzărilor de produse şi
servicii ale terţilor prin evenimente promoţionale,
promovarea comercială, promovarea afacerii
(publicitate), servicii de birou (administraţie),
servicii de marketing comercial, servicii de târguri

comerciale şi de expoziţii comerciale, servicii de
import şi export.

───────

(210) M 2019 00245
(151) 17/01/2019
(732) DRON TECHNOLOGY SRL,

PIAȚA EMANUIL GOJDU NR. 37,
PARTER, BL. A5, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

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

(540)

dji ROMANIA

(531) Clasificare Viena: 26.11.02; 26.11.07;
27.05.12; 29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roșu, negru

(511) 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)

───────
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(210) M 2019 00246
(151) 17/01/2019
(732) ADA GENERAL INTERCOM

S.R.L., ALE. POIANA MUNTELUI
NR. 2, BL. OD3, SC. 5, ET. 6, AP.
188, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Ada shoes

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.09

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

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane,
bice, harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi,
lese şi îmbrăcăminte pentru animale (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
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).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou

(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 00247
(151) 17/01/2019
(732) S.C. EURO FITTINGS S.R.L.,

STR. ALEEA POIANA MUNTELUI
NR. 2, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Ferrara

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.10; 26.04.01; 26.04.02; 26.04.03

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

clase:
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, de refrigerare, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar (Solicităm protecţie pentru întreaga
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listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
19. Materiale de construcţii (nemetalice), ţevi
rigide nemetalice pentru construcţii, asfalt,
smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente, nemetalice
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 00248
(151) 17/01/2019
(732) S.C. SISTEM LOCAL DE

COLECTARE - CENTRU S.R.L.,
STR. REGELE FERDINAND NR. 6,
SC. A, PARTER, AP. 3, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

SNC Sistem Naţional
de Colectare

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 01.17.11;
01.17.25; 05.03.20; 24.15.01; 24.15.13;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 24.17.19;
27.01.12

(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
închis, roşu

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

35. Analiză a preţului de cost pentru
depozitarea, eliminarea, manipularea şi
reciclarea deşeurilor, servicii de informaţii
comerciale furnizate oniine prin internet sau
o reţea globală de calculatoare, servicii de
informaţii comerciale furnizate oniine dintr-
o bază de date computerizată sau de pe
internet, publicitate, inclusiv publicitatea oniine
în reţele informatice, servicii de marketing,
publicitate şi promovare, servicii de cercetare
şi informaţii de piaţă, promovare de bunuri
şi servicii ale terţilor prin intermediul reţelelor
de calculatoare şi de comunicaţii, furnizare de
informaţii privind produsele din indexuri baze
de date, în care se poate căuta, cu informaţii,
inclusiv text, documente electronice, baze de
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date, informaţii grafice şi audiovizuale, prin
intermediul reţelelor de calculator şi globale,
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare.
37. Ridicarea deşeurilor (curăţare), colectarea
de deşeuri (curăţarea gunoaielor), reparare de
maşini industriale pentru tratarea deşeurilor,
reparare de maşini pentru tratarea deşeurilor
organice, servicii de evacuare a deşeurilor
(servicii de curăţenie).
39. Depozitarea deşeurilor, eliminarea
deşeurilor (transport), depozitare de deşeuri,
transport de deşeuri, colectare de deşeuri lichide
(transport), colectare de deşeuri comerciale
(transport), colectare de deşeuri industriale
(transport), eliminarea (ridicarea şi transportul)
deşeurilor lichide.
40. Eliminarea deşeurilor (tratarea deşeurilor),
distrugerea deşeurilor, reciclarea deşeurilor,
incinerarea deşeurilor, recuperarea materialelor
din deşeuri, sortarea deşeurilor şi a
materialelor reciclabile, consultanţă privind
reciclarea gunoiului şi deşeurilor, consultanţă
privind distrugerea gunoiului şi deşeurilor,
consultanţă privind incinerarea gunoiului şi
deşeurilor, furnizare de informaţii despre
reciclarea deşeurilor, închiriere de maşini pentru
compactarea deşeurilor, închiriere de maşini
pentru zdrobirea deşeurilor, sortarea deşeurilor
şi a materialelor reciclabile (transformare),
servicii de informaţii, de consiliere şi de
consultanţă referitoare la reciclarea gunoiului şi
a deşeurilor, gestionarea deşeurilor periculoase,
tratare a deşeurilor, incinerarea deşeurilor şi
reziduurilor, reciclarea gunoaielor şi deşeurilor,
servicii de reciclare, reciclarea şi tratamentul
gunoiului, reciclarea metalelor, reciclarea hârtiei,
reciclare de deşeuri, reciclarea agenţilor
frigorifici, reciclarea materialelor plastice.

───────

(210) M 2019 00249
(151) 17/01/2019
(732) SAZERAC S.R.L.-D, STR. VIILE

NĂDĂŞEL NR. 70, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

EPIC PIZZA Cea mai
epică pizza din oraş!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.12; 27.05.17; 29.01.15; 05.09.06;
05.11.05; 08.07.04; 05.05.20

(591) Culori revendicate:maro, crem, roz,
portocaliu, albastru, negru

(511) 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).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 00250
(151) 17/01/2019
(732) SC CAMI-CLOD IMPEX SRL, STR.

MUREŞULUI NR. 5, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, ROMANIA

(740) BRAND LEADER, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
BIROUL 2, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
CATO EVENTS

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 00251
(151) 17/01/2019
(732) SC ROMGUARD-TECH SRL, STR.

GIMNASTICII NR. 23, JUDEŢUL
SIBIU, SIBIU, 550172, SIBIU,
ROMANIA

(540)

SPPS ROMGUARD TECH
SOCIETATE DE PAZA SI

PROTECTIE SPECIALIZATA

(531) Clasificare Viena: 24.01.05; 01.01.02;
26.01.04; 26.01.13; 26.01.18; 27.05.01;
29.01.12

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

clase:
45. Servicii de protecţie şi gardă de corp, servicii
de securitate privind sistemele de securitate.

───────

(210) M 2019 00252
(151) 17/01/2019
(732) ECKO SYSTEMS & CONSULTING

SRL, STR. BELIZARIE NR. 17-19,
BL. 6/4, SC. 3, AP. 42, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ECKO

(531) Clasificare Viena: 24.17.02; 26.11.02;
26.11.25; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 199),
negru

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă
şi învăţare, suporturi magnetice de stocare a
datelor, DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, software
pentru computere.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire.
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.

───────
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(210) M 2019 00253
(151) 17/01/2019
(732) MĂDĂLINA-GABRIELA

DOROBANŢU, STR. LEORDENI
NR. 5, JUDEŢUL ILFOV, POPEŞTI-
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA
IONUŢ OPREA, STR. SIBIEL NR.
13, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

HOOD

(531) Clasificare Viena: 24.17.25; 24.15.21;
27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roşu
(HEX=#e63a24), negru
(HEX=#2c2b29), alb (HEX=#ffffff)

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

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

───────

(210) M 2019 00254
(151) 17/01/2019
(732) INES EDITH NAGY, STR. PADURII

NR. 95, JUDEŢUL ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

(540)

Tot ce IUBESC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
02.09.01; 26.01.04; 26.01.14

(591) Culori revendicate:albastru (#2f78ff),
magenta (#f129d1)

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 00255
(151) 17/01/2019
(732) SUSHI TIME SRL, BD.

FERDINAND I NR. 1, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Sushi Time

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.01.10;
27.05.02; 29.01.13; 17.01.05

(591) Culori revendicate:mov deschis, negru,
alb

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

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

───────

(210) M 2019 00256
(151) 17/01/2019
(732) BURLEA GEORGETA, STR. SF.

ATANASIE NR. 13, JUDEŢ IAŞI,
IAŞI, 700115, IAȘI, ROMANIA

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

(540)
BURLEA MARIN

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
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pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.

───────

(210) M 2019 00257
(151) 17/01/2019
(732) BUCATARIE RASCRUCI SRL,

STRADA: PRINCIPALA, NUMAR:
361B, COMUNA BONTIDA, JUDEŢ
CLUJ, RASCRUCI, 407105, CLUJ,
ROMANIA

(540)

PJ PAPA JON RESTAURANTS

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.17;
26.11.01

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
1795), alb

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

43. Servicii de restaurant, servicii de case de
vacanţă, rezervări pentru cazarea temporară,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
recepţie pentru cazare temporară (gestionarea

sosirilor şi plecărilor), servicii de unităţi de
cazare (hoteluri, pensiuni), servicii de bar,
servicii de pensiune, rezervări la pensiuni,
servicii de cafenea, servicii de bufet, servicii
de cantină, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii hoteliere, servicii de motel, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), servicii de case de vacanţă,
servicii de alimentație publică, servicii de cazare
temporară.

───────

(210) M 2019 00258
(151) 17/01/2019
(732) SC NEXTGEN COMMUNICATIONS

SRL, SOS. BUCURESTI-
PLOIESTI NR. 42-44, CLADIREA
A, ARIPA A2, ETAJ 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP.
31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NEXTGEN communications

(531) Clasificare Viena: 01.05.12; 01.05.23;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.02

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

clase:
38. Telecomunicaţii, în special prin internet şi
medii electronice.

───────
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(210) M 2019 00260
(151) 17/01/2019
(732) RĂZVAN BARBĂ, STRADA:

ANASTASIE PANU, NUMAR: 52, BL
H2 ET 1 AP 1, JUDEŢ IAŞI, IAŞI,
700019, IAȘI, ROMANIA

(540)
iubirescu

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

35. Publicitate.
41. Educație.

───────

(210) M 2019 00261
(151) 17/01/2019
(732) IMPERIAL HOTEL MANAGEMENT

SRL , P-ŢA. GABOR ARON NR.
4, ET.1, BIROUL NR. 1, JUD.
COVASNA, TÂRGU SECUIESC,
525400 , COVASNA, ROMANIA

(540)

VINIMUNDI

(531) Clasificare Viena: 26.11.25; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.22; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben (pantone
163-8C), bordo (Pantone 7652C)

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

35. Servicii de comerț en-gros și en-detail de
vinuri și alte băuturi spirtoase, servicii de import.
39. Livrare (transport) de vinuri și alte băuturi
spirtoase.

───────

(210) M 2019 00262
(151) 17/01/2019
(732) Elena Francisc - Țurcanu,

STRADA: SOSEAUA BUCURESTI -
TARGOVISTE, NR. 22G, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
Horia Francisc - Țurcanu,
STRADA: SOSEAUA BUCURESTI
- TARGOVISTE, NUMAR: 22G,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Atingere Terapeutică Integrală
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2019 00263
(151) 17/01/2019
(732) REPUBLICA BIO SRL , BD.

TINERETULUI NR. 23, BL. 6A, ET.
7, AP. 31, SECTOR 4
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
apisana

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

3. Cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit şi
alte substanţe pentru spălat, preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi, suplimente alimentare pentru oameni
şi animale, plasturi şi materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
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uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
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).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.

───────

(210) M 2019 00264
(151) 17/01/2019
(732) ABOUL MOUNA GHAZAL SHADI,

STR. 23 AUGUST NR. 17, BL.
P20, SC. 1, AP. 2, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Parking AUTOPENI
Looking for the best

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.14; 03.07.21;
03.07.22; 03.07.24; 27.05.13

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

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

39. Servicii de parcare, închiriere de locuri de
parcare, parcare de mașini, închiriere de garaje,
servicii de transport, servicii de șoferie, închiriere
de mașini (automobile).

───────

(210) M 2019 00265
(151) 17/01/2019
(732) SC ROMANIAN FRANCHISE

SYSTEMS SRL , STR. SCOARŢEI
NR. 11, SECTOR 5
, BUCUREŞTI, 051351,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Se știe dintr-o felie
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
fotografii, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare.
30. Pâine, produse de patiserie și cofetărie,
pizza.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, livrare de produse la domiciliu
(transport).
43. Servicii de alimentație publică.

───────


