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Cereri Mărci publicate în 24/04/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 02394 17/04/2019 SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL
ENSKA

2 M 2019 02395 17/04/2019 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

The Heritage

3 M 2019 02603 17/04/2019 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

MayFlowers

4 M 2019 02826 17/04/2019 COUNSEL GROUP
FRANKFURT SRL

CGF AG

5 M 2019 02984 17/04/2019 JANOS GYORGY RUSZ REXO GENETIQ TRYNITY

6 M 2019 02985 17/04/2019 RCS & RDS S.A FOCUS ROMÂNIA

7 M 2019 02986 17/04/2019 RCS & RDS S.A FOCUS ROMANIA

8 M 2019 02987 17/04/2019 DRAGOȘ GĂRDESCU PUYA

9 M 2019 02988 17/04/2019 BELLES MARKS LTD Saber Elyzia Caisatǎ

10 M 2019 02989 17/04/2019 BELLES MARKS LTD Saber Elyzia Afinatǎ

11 M 2019 02990 17/04/2019 BELLES MARKS LTD Saber Elyzia Vișinatǎ

12 M 2019 02991 17/04/2019 ERSUN MOLAGEAN
CONSTANTIN PACEA

UZINA DE PIZZA

13 M 2019 02992 17/04/2019 COSMIN BOGDAN
BUTTUCEANU

COLT DE RAI

14 M 2019 02993 17/04/2019 BELLES MARKS LTD Saber Elyzia Fructe de pǎdure

15 M 2019 02994 17/04/2019 RALUCA GIOSAN DELICITATE Bunatati artizanale
la Suceava-n Cetate

16 M 2019 02995 17/04/2019 AGRIGODA SRL D! COFFEE emotions

17 M 2019 02996 17/04/2019 S.C. STARTUP STRATEGIES
S.R.L.

LOVE Italy

18 M 2019 02997 17/04/2019 S.C. ELIDOR S.R.L. FLAMMINGO GEL

19 M 2019 02998 17/04/2019 MUZEUL NAŢIONAL AL UNIRII Legiunea a XIII-a Gemina

20 M 2019 02999 17/04/2019 MUZEUL NAŢIONAL AL UNIRII Garda Apulum

21 M 2019 03000 17/04/2019 MUZEUL NAŢIONAL AL UNIRII Ludus Apulensis

22 M 2019 03001 17/04/2019 MUZEUL NAŢIONAL AL UNIRII Magna Nemesis

23 M 2019 03002 17/04/2019 APICRIS NATURA SRL melina

24 M 2019 03003 17/04/2019 BELLES MARKS LTD Saber Elyzia Cireșe negre
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2019 03004 17/04/2019 ARTEP GALLERY SRL ARTEP

26 M 2019 03005 17/04/2019 BELLES MARKS LTD Saber Elyzia Coacǎze

27 M 2019 03006 17/04/2019 BELLES MARKS LTD ZOLMYR distilat de fructe

28 M 2019 03007 17/04/2019 BELLES MARKS LTD SUMAN D41 grape distillate

29 M 2019 03008 17/04/2019 GEORGIANA RALUCA
GUNAYDIN

Motox

30 M 2019 03009 17/04/2019 GEORGIANA RALUCA
GUNAYDIN

ORHIDE

31 M 2019 03010 17/04/2019 VALVIS HOLDING SA FOCUS

32 M 2019 03011 17/04/2019 PANDORA PROD SRL PANDORA Development &
Manufacturing Established in
1994

33 M 2019 03013 17/04/2019 PANDORA INTERNATIONAL
SRL

PANDORA GARDEN

34 M 2019 03014 17/04/2019 SC GRANDE DOLCERIA SRL COVRIG DREPT

35 M 2019 03015 17/04/2019 SC PASSAGE FOOD SRL CARNAVAL

36 M 2019 03016 17/04/2019 SILVER GUARD SRL SILVER GUARD

37 M 2019 03017 17/04/2019 RĂZVAN EREMIA DELIRIC

38 M 2019 03018 17/04/2019 CALIN ALEXANDRU NEDELCU MYFIBRE

39 M 2019 03019 17/04/2019 Mitsubishi Electric Corporation DIABREZZA

40 M 2019 03020 17/04/2019 BROJBA IONUT CONSTANTIN NOTOCHEF

41 M 2019 03021 17/04/2019 ROTON SRL INAMEIT

42 M 2019 03022 17/04/2019 S.C. KARMA SERMED SRL KARMA SERMED

43 M 2019 03023 17/04/2019 VMG United LTD SRL iRestore

44 M 2019 03024 17/04/2019 ADVANCED TECHNOLOGY
SYSTEMS SRL

ATS

45 M 2019 03025 17/04/2019 ASCENDIA SA LIVRESQ

46 M 2019 03026 17/04/2019 ADVANCED TECHNOLOGY
SYSTEMS SRL

ATS ADVANCED
TECHNOLOGY SYSTEMS

47 M 2019 03027 17/04/2019 SIBIO JUICE SRL MADEinSB

48 M 2019 03028 17/04/2019 Inherit Sol LLC MERAKI

49 M 2019 03029 17/04/2019 Alexandru Nicolae Georgescu I LOVE Vama Veche

50 M 2019 03030 17/04/2019 NEBY FITNESS S.R.L. FITMAG

51 M 2019 03031 17/04/2019 TOPASPRO SRL PASIUNE.RO
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
52 M 2019 03032 17/04/2019 SCANDIA ROMANA S.A. ROTINA

53 M 2019 03033 17/04/2019 CRISTINEL CONSTANTIN
HRISTEA

BABUSHKA PLĂCINTE
TRADIŢIONALE
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(210) M 2019 02394
(151) 17/04/2019
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

ENSKA

(531) Clasificare Viena: 26.03.01; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii.

───────

(210) M 2019 02395
(151) 17/04/2019
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

The Heritage

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.02

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Afaceri imobiliare.
37. Construcții de clădiri, reparații.

───────

(210) M 2019 02603
(151) 17/04/2019
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

MayFlowers

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.04

(591) Culori revendicate:bleumarin închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii.

───────

(210) M 2019 02826
(151) 17/04/2019
(732) COUNSEL GROUP FRANKFURT

SRL, STR. JUDETEANA NR. 71,
CAM. 2, JUDEȚUL IALOMIȚA,
BUESTI, IALOMIȚA, ROMANIA

(540)

CGF AG

(531) Clasificare Viena: 26.02.03; 26.03.01;
27.05.01; 29.01.12

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

clase:



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
17/04/2019

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legatură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.

───────

(210) M 2019 02984
(151) 17/04/2019
(732) JANOS GYORGY RUSZ, STR.

FRANTZ LISZT NR. 11, JUDEȚUL
MUREȘ, TÎRGU MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

(540)
REXO GENETIQ TRYNITY

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

───────

(210) M 2019 02985
(151) 17/04/2019
(732) RCS & RDS S.A , STR. DR.

STAICOVICI NR. 75, FORUM
2000 BUILDING, FAZA I, ETAJ
2, SECTOR 5 , BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FOCUS ROMÂNIA

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

clase:

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 02986
(151) 17/04/2019
(732) RCS & RDS S.A , STR. DR.

STAICOVICI NR. 75, FORUM
2000 BUILDING, FAZA I, ETAJ
2, SECTOR 5 , BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
FOCUS ROMANIA

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 02987
(151) 17/04/2019
(732) DRAGOȘ GĂRDESCU, STR.

CIUCEA NR. 3, BL. P17, SC. 1, ET.
1, AP. 3, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PUYA

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

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

───────
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(210) M 2019 02988
(151) 17/04/2019
(732) BELLES MARKS LTD, DRAMAS

12, 1ST & 2ND FLOOR, OFFICE
3, ARADIPPOU, LARNACA, 7101,
CIPRU

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

(540)
Saber Elyzia Caisatǎ

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

33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2019 02989
(151) 17/04/2019
(732) BELLES MARKS LTD, DRAMAS

12, 1ST & 2ND FLOOR, OFFICE
3, ARADIPPOU, LARNACA, 7101,
CIPRU

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

(540)
Saber Elyzia Afinatǎ

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

33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2019 02990
(151) 17/04/2019
(732) BELLES MARKS LTD, DRAMAS

12, 1ST & 2ND FLOOR, OFFICE
3, ARADIPPOU, LARNACA, 7101,
CIPRU

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

(540)
Saber Elyzia Vișinatǎ

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

33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────
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(210) M 2019 02991
(151) 17/04/2019
(732) ERSUN MOLAGEAN, STR.

CASTANILOR NR. 25, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA
CONSTANTIN PACEA,
STR. BARBU ȘTEFĂNESCU
DELAVRANCEA NR. 7B, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, 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)

UZINA DE PIZZA

(531) Clasificare Viena: 08.07.04; 25.01.06;
27.05.01; 27.05.17

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

43. Servicii de alimentatie publică, servicii oferite
de restaurante, pizzerie și bistro, servicii de
catering.

───────

(210) M 2019 02992
(151) 17/04/2019
(732) COSMIN BOGDAN BUTTUCEANU,

STR. STEFAN MIHAILEANU
NR. 90, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)
COLT DE RAI

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 02993
(151) 17/04/2019
(732) BELLES MARKS LTD, DRAMAS

12, 1ST & 2ND FLOOR, OFFICE
3, ARADIPPOU, LARNACA, 7101,
CIPRU

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

(540)
Saber Elyzia Fructe de pǎdure
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────
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(210) M 2019 02994
(151) 17/04/2019
(732) RALUCA GIOSAN, STR.

CELULOZEI NR. 1, BL. 25, SC.
E, AP. 7, JUDEȚUL SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

DELICITATE Bunatati
artizanale la Suceava-n Cetate

(531) Clasificare Viena: 11.01.09; 11.01.22;
27.05.01; 29.01.14

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, , gheaţă (apă
îngheţată). (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 02995
(151) 17/04/2019
(732) AGRIGODA SRL, STR. VINTILA

MIHAILESCU NR. 8, BL. 78, SC.
1, ET. 4, AP. 26, CAMERA 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)

D! COFFEE emotions

(531) Clasificare Viena: 26.04.01; 24.17.04;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.12

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, , gheaţă (apă
îngheţată). (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecție pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
17/04/2019

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

───────

(210) M 2019 02996
(151) 17/04/2019
(732) S.C. STARTUP STRATEGIES

S.R.L., COMUNA BARCĂNEŞTI
NR. 230B, JUD. PRAHOVA, SAT
GHIGHIU, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

LOVE Italy

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.10; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roşu, verde, negru
(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, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată). (Solicităm 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).

───────

(210) M 2019 02997
(151) 17/04/2019
(732) S.C. ELIDOR S.R.L., ŞOS.

GIURGIULUI NR. 109-111, BL.
N, SC. A, ET. 2, AP. 11, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
FLAMMINGO GEL

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

3. Preparate cosmetice pentru înfrumuseţarea şi
catifelarea epidermei.
5. Antireumatic, antialergic si trofic muscular,
preparate cu efect calmant.

───────

(210) M 2019 02998
(151) 17/04/2019
(732) MUZEUL NAŢIONAL AL UNIRII,

STR. MIHAI VITEAZUL NR. 12-14,
JUD. ALBA, ALBA IULIA, ALBA,
ROMANIA

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

(540)
Legiunea a XIII-a Gemina

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

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

───────

(210) M 2019 02999
(151) 17/04/2019
(732) MUZEUL NAŢIONAL AL UNIRII,

STR. MIHAI VITEAZUL NR. 12-14,
JUD. ALBA, ALBA IULIA, ALBA,
ROMANIA

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

(540)
Garda Apulum

(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).

───────

(210) M 2019 03000
(151) 17/04/2019
(732) MUZEUL NAŢIONAL AL UNIRII,

STR. MIHAI VITEAZUL NR. 12-14,
JUD. ALBA, ALBA IULIA, ALBA,
ROMANIA

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

(540)
Ludus Apulensis

(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).

───────

(210) M 2019 03001
(151) 17/04/2019
(732) MUZEUL NAŢIONAL AL UNIRII,

STR. MIHAI VITEAZUL NR. 12-14,
JUD. ALBA, ALBA IULIA, ALBA,
ROMANIA

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

(540)
Magna Nemesis

(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).

───────
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(210) M 2019 03002
(151) 17/04/2019
(732) APICRIS NATURA SRL, STR.

SFÂNTA MARIA NR. 110, JUD.
IAŞI, COMUNA BÂRNOVA, IAȘI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CATALIN NEAGU, STR. TUTEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR.1, ET.
3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI, 700730,
IAȘI, ROMANIA

(540)

melina

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 26.05.18;
27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:auriu, negru
(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,
muştar, oţet, sosuri şi condimente, mirodenii,
gheaţă (apa îngheţată).

───────

(210) M 2019 03003
(151) 17/04/2019
(732) BELLES MARKS LTD, DRAMAS

12, 1ST & 2ND FLOOR, OFFICE
3, ARADIPPOU, LARNACA, 7101,
CIPRU

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

(540)
Saber Elyzia Cireșe negre

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

33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2019 03004
(151) 17/04/2019
(732) ARTEP GALLERY SRL, STR.

NICOLAE I. POPA NR. 5A,
PARTER, CAMERA 1, JUD. IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CATALIN NEAGU, STR. TUTEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR.1, ET.
3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI, 700730,
IAȘI, ROMANIA

(540)

ARTEP

(531) Clasificare Viena: 26.11.06; 26.11.07;
26.11.09; 26.11.25; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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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 industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.

───────

(210) M 2019 03005
(151) 17/04/2019
(732) BELLES MARKS LTD, DRAMAS

12, 1ST & 2ND FLOOR, OFFICE
3, ARADIPPOU, LARNACA, 7101,
CIPRU

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

(540)
Saber Elyzia Coacǎze

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

33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2019 03006
(151) 17/04/2019
(732) BELLES MARKS LTD, DRAMAS

12, 1ST & 2ND FLOOR, OFFICE
3, ARADIPPOU, LARNACA, 7101,
CIPRU

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

(540)
ZOLMYR distilat de fructe

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

33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2019 03007
(151) 17/04/2019
(732) BELLES MARKS LTD, DRAMAS

12, 1ST & 2ND FLOOR, OFFICE
3, ARADIPPOU, LARNACA, 7101,
CIPRU

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

(540)
SUMAN D41 grape distillate

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

33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────
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(210) M 2019 03008
(151) 17/04/2019
(732) GEORGIANA RALUCA

GUNAYDIN, PREL. GHENCEA
NR. 6C, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Motox

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24

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

5. Produse şi articole pentru distrugerea
dăunătorilor, insecticide, pesticide, spray
insecticid, hârtie cu insecticid contra moliilor,
pastile de ţânţari, beţişoare anti-ţânţari.
35. Servicii de import, export, publicitate, servicii
de comerţ, regruparea în avantajul terţilor a
produselor proprii din clasa 05 (cu excepţia
transportului lor), permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod,
39. Transportul, ambalarea, depozitarea şi
distribuirea bunurilor proprii din clasa 05.

───────

(210) M 2019 03009
(151) 17/04/2019
(732) GEORGIANA RALUCA

GUNAYDIN, PREL. GHENCEA
NR. 6C, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ORHIDE

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

3. Spray mobilă pentru lustruire, silicon auto,
beţişoare de urechi, dischete demachiante,
uleiuri esenţiale, produse pentru toaletă,
preparate pentru curăţarea şi îngrijirea corpului,

preparate pentru baie, preparate pentru îngrijirea
pielii, preparate şi tratamente pentru păr, vopsea
de păr, farduri, creme cosmetice, preparate
autobronzante, loţiuni solare, loţiuni tonice, lac
de unghii, produse pentru îndepărtarea lacului
de unghii, cosmetice, deodorant de uz personal,
spumă de păr, fixativ de păr, spumă de
ras, produse de curăţat, săpunuri şi geluri,
parfumerie, loţiuni pentru păr, produse pentru
îngrijirea dinţilor, trusă cosmetică, şampoane,
ceară de păr, vată hidrofilă, detergenţi lichizi şi
solizi, balsam de rufe, soluţii de curăţare pentru
menaj.
5. Rezervă aparat de camera, spray (odorizant)
cameră pentru împrospătarea aerului.
21. Aplicatoare cosmetice, ustensile cosmetice,
perii cosmetice, spatule cosmetice, recipiente
pentru cosmetice.
35. Servicii de import, export, publicitate, servicii
de comerţ şi regruparea în avantajul terţilor a
produselor proprii din clasele 03, 05 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod.
39. Transportul, ambalarea, depozitarea şi
distribuirea produselor proprii din clasele 03, 05,
21.
40. Servicii de fabricarea produselor proprii din
clasele 03, 05, 21.

───────

(210) M 2019 03010
(151) 17/04/2019
(732) VALVIS HOLDING SA, STR.

ION SLATINEANU, NR. 20,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010602,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
FOCUS

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

32. Ape minerale, gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.

───────
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(210) M 2019 03011
(151) 17/04/2019
(732) PANDORA PROD SRL, STR.

CUZA VODĂ NR. 73, JUD.
VRANCEA, FOCŞANI, VRANCEA,
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)

PANDORA Development
& Manufacturing

Established in 1994

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.17; 26.11.06; 09.05.01

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#F05A44)

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, regruparea în
avantajul terţilor a produselor din producţie
proprie şi a unor terţi (cu excepţia transportului
lor) pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
servicii de import-export, prezentarea produselor
în medii de comunicare pentru retail.
40. Servicii de retuşare a îmbrăcămintei, servicii
de croitorie.

───────

(210) M 2019 03013
(151) 17/04/2019
(732) PANDORA INTERNATIONAL SRL,

STR. CUZA VODA NR. 73, JUD.
VRANCEA, FOCSANI, VRANCEA,
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)
PANDORA GARDEN

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

35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, regruparea în
avantajul terţilor a produselor din producţie
proprie şi a unor terţi (cu excepţia transportului
lor) pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
servicii de import-export, prezentarea produselor
în medii de comunicare pentru retail.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.

───────
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(210) M 2019 03014
(151) 17/04/2019
(732) SC GRANDE DOLCERIA SRL ,

STR. REGIMENTUL 11 SIRET NR.
48, CAMERA 1, BL. G2, SC. 2, ET.
8, AP. 78, JUD. GALAŢI,, GALAŢI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

COVRIG DREPT

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

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

───────

(210) M 2019 03015
(151) 17/04/2019
(732) SC PASSAGE FOOD SRL, STR.

TULUC NR. 1, HALA 74, BIROU 1,
COM. VÂNĂTORI, JUD. GALAŢI,
SAT COSTI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

CARNAVAL

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

clase:
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de
sport, decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi

fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

───────

(210) M 2019 03016
(151) 17/04/2019
(732) SILVER GUARD SRL, BD.

BASARABIA NR. 83, BL. MR1,
SC. 1, ET. 8, AP. 25, CAMERA
3, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SILVER GUARD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.01.15

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

45. Servicii de securitate pentru protecţia fizică a
bunurilor materiale şi a persoanelor.

───────
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(210) M 2019 03017
(151) 17/04/2019
(732) RĂZVAN EREMIA, STR.

MAMULARI NR. 2, BL. C1, SC.
2, ET. 4, AP. 35, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
DELIRIC

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

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

───────

(210) M 2019 03018
(151) 17/04/2019
(732) CALIN ALEXANDRU NEDELCU,

STR. STANISLAV CIHOSCHI NR.
13, AP. 1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINETUL INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODĂ NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MYFIBRE

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

5. Suplimente antioxidante, suplimente nutritive,
suplimente alimentare, suplimente probiotice,
suplimente homeopate, suplimente cu colostru,
suplimente alimentare proteice, suplimente
nutritive minerale, suplimente alimentare
antioxidante, suplimente alimentare medicinale,
băuturi (suplimente dietetice), suplimente
de calciu, suplimente dietetice şi nutritive,
suplimente lichide cu vitamine, suplimente
lichide din plante, suplimente vitaminice şi
minerale, suplimente pe bază de vitamine,
suplimente alimentare şi preparate dietetice,
suplimente dietetice pentru consumul uman,
vitamine gumate, vitamine şi preparate cu
vitamine, tablete de vitamine, preparate cu
vitamine, picături cu vitamine, tablete de vitamine
efervescente, suplimente dietetice care conţin

vitamine, suplimente alimentare realizate în
principal din vitamine, preparate pe bază de
vitamine sub formă de suplimente alimentare.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere, brute şi neprelucrate, animale vii,
fructe şi legume proaspete, plante aromatice
proaspete, plante şi flori naturale, hrană şi
băuturi pentru animale, malţ, cereale şi seminţe
crude şi neprocesate, bulbi, răsaduri şi seminţe
pentru plantare.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
sucuri proteice, siropuri şi alte preparate pentru
prepararea băuturilor.

───────

(210) M 2019 03019
(151) 17/04/2019
(732) Mitsubishi Electric Corporation,

7-3 MARUNOUCHI 2-CHOME,
CHIYODA-KU, TOKYO, JAPONIA

(740) ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DIABREZZA

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.17; 27.03.03; 03.07.10

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

clase:
9. Sisteme Doppler Lidar, şi anume: aparate
de măsură a atmosferei care utilizează unde
de lumină care măsoară viteza de mişcare a
aerosolilor cum sunt praful minut şi alte particule
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din aer, şi care măsoară direcţia şi viteza vântului
pe baza acestor mişcări.

───────

(210) M 2019 03020
(151) 17/04/2019
(732) BROJBA IONUT CONSTANTIN,

ŞOS. EROU IANCU NICOLAE NR.
6B, JUD. ILFOV, VOLUNTARI , IF,
ROMANIA

(540)

NOTOCHEF

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.04.18

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

8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras.

───────

(210) M 2019 03021
(151) 17/04/2019
(732) ROTON SRL, STR, STIHI NR. 2A,

S1, ET. 6, AP. 17, JUD. IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

INAMEIT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17

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

41. Divertisment, activităţi culturale.
───────

(210) M 2019 03022
(151) 17/04/2019
(732) S.C. KARMA SERMED SRL, STR.

235 NR 1, JUDEŢ MARAMUREŞ,
TAUTII MAGHERAUS,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET MIDIASEN
INNOVATIONS, STR. CALEA
TRAIAN NR. 4A/44, JUDEŢ
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430253

(540)

KARMA SERMED

(531) Clasificare Viena: 05.05.16; 26.01.15;
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.

───────
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(210) M 2019 03023
(151) 17/04/2019
(732) VMG United LTD SRL, STR.

VLAD JUDETUL NR.52-54, NR.
52, SAD.2, CAM.2, MODULUL
38B, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

iRestore

(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 26.01.12;
26.01.16; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

(591) Culori revendicate:negru, alb, verde,
galben, portocaliu, roşu, violet, albastru

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
38. Telecomunicaţii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2019 03024
(151) 17/04/2019
(732) ADVANCED TECHNOLOGY

SYSTEMS SRL, STR.
TINERETULUI NR. 1, ET. P
+1, JUDEŢ DÂMBOVIŢA,
TARGOVISTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)
ATS

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, extinctoare.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
38. Telecomunicaţii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2019 03025
(151) 17/04/2019
(732) ASCENDIA SA, STR. AVRIG NR.

12, ET. 4, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LIVRESQ

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben, fucsia,
albastru

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

9. Software de calculator (programe), aplicații de
calculator educative.
41. Educație, instruire.
42. Proiectare de programe de calculator.

───────

(210) M 2019 03026
(151) 17/04/2019
(732) ADVANCED TECHNOLOGY

SYSTEMS SRL, STR.
TINERETULUI NR. 1, ET. P
+1, JUDEŢ DÂMBOVIŢA,
TARGOVISTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)

ATS ADVANCED
TECHNOLOGY SYSTEMS

(531) Clasificare Viena: 26.11.05; 26.11.06;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

(591) Culori revendicate:turcoaz, albastru,
verde

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, extinctoare.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
38. Telecomunicaţii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2019 03027
(151) 17/04/2019
(732) SIBIO JUICE SRL, STR. PAPIU

ILARIAN NR. 14, JUDEŢ SIBIU,
SIBIU, 550160, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

MADEinSB

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.05.01; 26.05.18

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

35. Organizare de expoziții comerciale și servicii
expoziționale cu scop comercial, organizare
de expoziții comerciale, organizare de expoziții
în scopuri publicitare, coordonare de expoziții
în scopuri comerciale, realizare de târguri
și expoziții cu scop commercial şi publicitar
virtuale online, organizare de expoziții cu scop
comercial sau antreprenorial, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de comerț cu amănuntul de opere de artă
furnizate de galerii de artă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu material de artă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lucrări
de artă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale de artă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lucrări de artă,
organizare și coordonare de expoziții de artă în
scopuri comerciale sau publicitare, Promovare
(publicitate) de concerte, promovare de concerte
muzicale, organizare de campanii de marketing,
dezvoltare de campanii promoționale, pregătire
de campanii publicitare, derularea campaniilor
promoționale pentru întreprinderi comerciale,
consultanță privind organizarea de campanii

promoționale în afaceri, servicii de consultanță
în afaceri privind geationarea campaniilor de
strângere de fonduri, servicii de consultanță
în afaceri privind organizarea campaniilor de
strângere de fonduri, servicii de consultanță
în afaceri privind promovarea campaniilor de
strângere de fonduri, servicii de lansare de
produse, organizare de lansări de produse,
gestionare și consultanță comercială în materie
de lansare de noi produse, servicii de publicitate
pentru a promova sensibilizarea publicului cu
privire la beneficiile comerțului local, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru muzică și
filme descărcabile și preînregistrate, marketing
de produse, managementul activităților de
impresariat artistic, servicii prestate de o agenție
de descoperire de talente (managementul
afacerilor pentru artiști), servicii de relaţii
media, pregătire și realizare de planuri și
concepte media și de publicitate, servicii
de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media socială, publicitate
online, agenții de publicitate, servicii de
publicitate, publicitate și marketing, publicitate
și reclamă, promovarea afacerii (publicitate),
organizarea de publicitate, publicitate, inclusive
publicitatea online în rețele informatice, servicii
promoționale de publicitate, consultanță privind
publicitatea comercială, servicii de publicitate
digitală, servicii de publicitate exterioară,
servicii de planificare pentru publicitate, servicii
de editare de publicitate, consultanță în
publicitate și marketing, cercetare de piață
pentru publicitate, servicii de informații privind
publicitatea, consultanță privind publicitatea în
presă, furnizare de informații privind publicitatea,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, publicitate în reviste, broșuri și ziare,
întocmirea de texte de publicitate comercială,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terți prin rețele de comunicații electronice,
publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, organizare de expoziții
în scopuri comerciale sau de publicitate,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, servicii de creare de mărci
(publicitate și promovare), intermediere de
contracte de publicitate și promovare pentru
alte persoane, publicitate pentru produsele altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vadă și să compare comod serviciile oferite de
respectivii comercianți.
41.  Organizare de expoziții de artă cu scop
commercial şi educativ, organizare de expoziții
de plante (divertisment), servicii de expoziții de
artă, organizare de expoziții pentru divertisment,
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organizare de expoziții cu scop instructiv,
realizare de expoziții cu scopuri culturale,
organizare de expoziții în scopuri culturale,
organizare de expoziții în scopuri educative,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
desfășurare de expoziții în scop de divertisment,
servicii de galerii de artă, servicii educative în
arta cinematografiei, servicii educative în arta
fotografică, coordonare de festivaluri de artă
interpretativă, servicii de educație referitoare la
arta culinară, servicii culturale, educaționale sau
de divertisment oferite de galerii de artă, servicii
specifice galeriilor de artă, furnizate online printr-
un link de telecomunicații, divertisment de tipul
concertelor, concerte în direct susținute de
formații muzicale, servicii de divertisment sub
formă de reprezentații tip concert, servicii de
furnizare de divertisment sub formă de concerte
în direct, servicii de rezervare de bilete pentru
concerte și spectacole de teatru, instruire în
fotografie, publicarea de fotografii, demonstrații
de echipamente fotografice (cu scop didactic),
organizare de reuniuni și conferințe, organizare
de concursuri (divertisment), organizare de
jocuri, competiții și concursuri cu întrebări,
proiectarea filmelor, divertisment prin filme,
furnizare de informații despre filme, găzduire
și organizare de ceremonii de decernare de
premii referitoare la filme, servicii de divertisment
prin intermediul vizionării de materiale video,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru divertisment.
43. Închiriere de săli pentru expoziții, furnizare
de spații special amenajate pentru expoziții,
furnizare de spații și materiale pentru târguri și
expoziții, furnizare de spații și materiale pentru
conferințe, expoziții și reuniuni, spații pentru
festivități și facilități temporare de birouri și
reuniuni, servicii de local public (alimentaţie
publică).

───────

(210) M 2019 03028
(151) 17/04/2019
(732) Inherit Sol LLC, STR. FOULK

ROAD, NR. 103, SUITE 202,
WILMINGTON, 19803, MAREA
BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI NR.
17, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MERAKI

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

18. Poşete, genți de transport universale, genți,
genţi de voiaj, genți de umăr, portofele de purtat
sub braț, rucsacuri, genți de sport, portofele,
portmonee.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului, și anume, cămăşi,
tricouri, bluze sport, izmene, egări, șorturi,
fuste, tunici, maiouri, rochii, flanele, pulovere,
treninguri (pentru sport), eşarfe, jachete şi
paltoane, haine de ploaie, bentiţe pentru cap
şi pălării de modă, lenjerie de damă, șosete,
mănuşi (articole de îmbrăcăminte), şi tricotaje.

───────
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(210) M 2019 03029
(151) 17/04/2019
(732) Alexandru Nicolae Georgescu,

STR. ARINULUI NR. 6, COMUNA
LIMANU, JUDEŢ CONSTANTA,
VAMA VECHE, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SCPPI
, CALEA 13 SEPTEMBRIE
NR. 90, ET. 1, BIROUL 1.02,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

I LOVE Vama Veche

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
16. Cărți ilustrate, opere literare tipărite sub
formă de suveniruri, insigne de hârtie, imagini
aplicate sub formă de abțibilduri, abțibilduri
pentru bara de protecție a vehiculelor, abțibilduri
aplicate prin călcare, gravuri, fotografii, cărți
poștale ilustrate, fotogravuri, placarde din hârtie,
carton, cărți poștale nescrise, cărți poștale
lenticulare, materiale imprimate, materiale
educative tipărite, abțibilduri decorative pentru
căști, abțibilduri (decalcomania), abțibilduri
decorative pentru tălpile pantofilor, abțibilduri din
hârtie aplicate prin călcare, ştampile de cauciuc,
panouri publicitare din hârtie, panouri publicitare
din carton, panouri publicitare tipărite, din carton,
pungi (învelitoare, săculețe) de ambalaj din
hârtie sau material plastic, panouri indicatoare
din hârtie sau carton.
25. Articole de îmbrăcăminte, şepci (articole
de îmbrăcăminte), articole pentru acoperirea
capului, curele (accesorii vestimentare), articole
de încălțăminte.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cărți ilustrate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu opere literare sub
formă de suveniruri, servicii de vânzare cu

amănuntul în legătură cu insigne de hârtie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu imagini aplicate sub formă de abțibilduri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
abțibilduri pentru bară de protecție a vehiculelor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu abțibilduri aplicate prin călcare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu gravuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu fotografii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cărți poștale ilustrate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
fotogravuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu placarde din hârtie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu carton,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cărți poștale nescrise, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cărți poștale lenticulare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale imprimate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale educative
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu abțibilduri decorative pentru căști,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
abțibilduri (decalcomania), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu abțibilduri decorative
pentru tălpile pantofilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu abțibilduri din hârtie
aplicate prin călcare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ștampile de cauciuc,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
panouri publicitare din hârtie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu panouri publicitare
din carton, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu panouri publicitare tipărite, din
carton, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pungi (învelitoare, săculețe)
de ambalaj din hârtie sau material plastic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu panouri indicatoare din hârtie sau carton,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu șepci (articole de
îmbrăcăminte), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole pentru acoperirea capului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu curele (accesorii vestimentare), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cărți ilustrate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
opere literare sub formă de suveniruri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu insigne de hârtie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu imagini aplicate
sub formă de abțibilduri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu abțibilduri
pentru bara de protecție a vehiculelor, servicii
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de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu abțibilduri aplicate prin călcare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu gravuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu fotografii, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cărți poștale ilustrate, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu fotogravuri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu placarde din hârtie, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
carton, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cărți poștale nescrise, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cărți poștale lenticulare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu material
imprimate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu materiale educative tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu abțibilduri decorative pentru căști,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu abțibilduri (decalcomania), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu abțibilduri decorative pentru tălpile pantofilor,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu abțibilduri din hârtie aplicate prin
călcare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ștampile de cauciuc,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu panouri publicitare din hârtie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu panouri publicitare din carton, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
panouri publicitare tipărite, din carton, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legă tură
cu pungi (învelitoare, săculețe) de ambalaj din
hârtie sau material plastic, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu panouri
indicatoare din hârtie sau carton, servicii de
vânzare cu amănuntulonline în legătură cu
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu șepci
(articole de îmbrăcăminte), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu articole
pentru acoperirea capului, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu curele
(accesorii vestimentare), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu articole
de încălțăminte, servicii de târguri comerciale
și de expoziții comerciale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, servicii de fidelizare, motivare
și recompensare, prezentări de produse și
servicii de afișare a produselor, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizare
de târguri comerciale în scopuri publicitare,
organizare de prezentări în scopuri publicitare,
organizarea de trageri la sorți cu premii în scopuri

promoționale, plasarea de anunțuri publicitare
pentru terți, pregătire de anunțuri publicitare
personalizate, în folosul terților, promovare de
evenimente speciale, promovare de produse
și servicii pentru terți, publicitate, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de material imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi prin
internet, publicitate online.

───────

(210) M 2019 03030
(151) 17/04/2019
(732) NEBY FITNESS S.R.L., CALEA

VACARESTI NR. 324, BL.9A, SC.
A, AP. 5, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SCPPI LUPSA SI ASOCIATII
, CALEA 13 SEPTEMBRIE
NR. 90, ET. 1, BIROUL 1.02,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
FITMAG

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la articole sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare.
41. Servicii sportive și de fitness, servicii ale unui
antrenor personal (fitness), servicii ale cluburilor
de fitness, furnizare de servicii educaționale
referitoare la fitness, furnizare de informații cu
privire la domeniul fitness-ului prin intermediul
unui portal online, coordonarea antrenamentelor
de fitness, servicii ale unui antrenor personal,
activități de divertisment, sportive și culturale,
cursuri de gimnastică aerobică, concursuri de
aerobic.

───────
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(210) M 2019 03031
(151) 17/04/2019
(732) TOPASPRO SRL, STR. ALBOTA

NR. 8, AP 1, JUDET BRASOV,
, VICTORIA, 505700, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

PASIUNE.RO

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

clase:
24. Lenjerie de uz casnic.
25. Lenjerie intimă, lenjerie de corp, lenjerie de
damă.

───────

(210) M 2019 03032
(151) 17/04/2019
(732) SCANDIA ROMANA S.A., STR.

MORILOR, NR. 45, SIBIU, JUD.
SIBIU, SIBIU, 550263, RO,
ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STR. ION BREZOIANU NR.
27, ET. 6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
ROTINA

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

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.

───────

(210) M 2019 03033
(151) 17/04/2019
(732) CRISTINEL CONSTANTIN

HRISTEA, STR. CONSTANTIN
BRANCOVEANU NR. 116, JUDEŢ
IAŞI, PIETRARIA, IAȘI, ROMANIA

(540)

BABUSHKA PLĂCINTE
TRADIŢIONALE

(531) Clasificare Viena: 02.03.01; 02.03.23;
02.03.30; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.12

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

clase:
29. Plăcinte cu crab, umpluturi de fructe pentru
plăcinte, umplutură de carne pentru plăcinte,
umpluturi pe bază de fructe pentru plăcinte.
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), plăcinte, plăcinte gătite,
plăcinte proaspete, plăcinte cu carne, plăcinte
cu răvaș, plăcinte cu vânat, plăcinte fără carne,
plăcinte cu legume, plăcinte cu ouă, plăcinte cu
pește, plăcinte cu dovleac, plăcinte cu cremă,
plăcinte cu afine, plăcinte cu măr, foi de plăcintă,
plăcinte cu carne (preparate), plăcinte cu carne
tocată, plăcinte dulci sau sărate, plăcinte cu
iaurt congelate, cocă crocantă preparată, pentru
plăcinte, plăcinte cu carne de pasăre, plăcinte cu
carne de porc, plăcinte cu carne de pui, plăcinte
cu carne de pasăre sau de vânat, umpluturi
pe bază de ciocolată pentru prăjituri și plăcinte,
umpluturi pe bază de cremă pentru prăjituri și
plăcinte.
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