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Cereri Mărci publicate în 24/10/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 07200

(151)
11/10/2019

(732)
BOMA PREFABRICATE SRL

(540)
BOMA PREFABRICATE

2 M 2019 07370

17/10/2019

ILHAN CAN

KAROL BASIC

3 M 2019 07388

17/10/2019

ANDREI LAURENTIU POP

ECOSMART
www.ecosmartgroup.ro

4 M 2019 07389

17/10/2019

SC PIECZARKI PODLASKIE
EXPORT SRL

FRISCO Mushrooms

5 M 2019 07390

17/10/2019

RADOX SRL

DOX

6 M 2019 07391

17/10/2019

ALEXANDRU-VALENTIN
BESCIU

FRANCIA

7 M 2019 07392

17/10/2019

SC SWAT FORCE
INTERNATIONAL SRL

SWAT FORCE
INTERNATIONAL

8 M 2019 07393

17/10/2019

ALINA-MONICA ANDRIESCU

mauve ideas

9 M 2019 07394

17/10/2019

ANAMARIA BEŞLEAGĂ

Kinetic PRO Move

10 M 2019 07395

17/10/2019

SC PIECZARKI PODLASKIE
EXPORT SRL

FRISCO Boutique

11 M 2019 07396

17/10/2019

ALINSO NV

PWP BUCHAREST NORTH

12 M 2019 07397

17/10/2019

CĂTĂLIN-SORIN IVAN

ADN Alternativa pentru
Demnitate Naţională

13 M 2019 07398

17/10/2019

NATURALIS SRL

naturalis inteligenţa naturii
BilActiv

14 M 2019 07399

17/10/2019

FILDAS TRADING SRL

Assista AspiCord

15 M 2019 07400

17/10/2019

FILDAS TRADING SRL

Assista Sinufen

16 M 2019 07401

17/10/2019

FILDAS TRADING SRL

Assista Loprex

17 M 2019 07402

17/10/2019

FILDAS TRADING SRL

Assista Ibugrip Plus

18 M 2019 07403

17/10/2019

FILDAS TRADING SRL

Assista Ibucalmin

19 M 2019 07404

17/10/2019

Rompetrol Well Services SRL

rompetrol well services

20 M 2019 07405

17/10/2019

GAMES & SPORTS
LAST SLICE
DISTRIBUTION ROMANIA SRL

21 M 2019 07406

17/10/2019

FLIGHTCLAIM RO SRL

Bani Din Cer

22 M 2019 07407

17/10/2019

HORECA BAUTURI SRL

VIN in Centru Vechi

23 M 2019 07408

17/10/2019

NUTRICOM SYSTEMS SRL

Bufetul de la Şosea cafe & bistro

24 M 2019 07409

17/10/2019

MC STORE SOLUTION SRL

APEXEL

2
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
25 M 2019 07410

(151)
17/10/2019

(732)
AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL

TAS

26 M 2019 07411

17/10/2019

SC LA FANTANA SRL

KAFUNE

27 M 2019 07412

17/10/2019

BURCULESCU FLORIN
AURELIAN

PrimaSoft

28 M 2019 07413

17/10/2019

GEORGE-NISTOR FILIP

Pavimenti

29 M 2019 07414

17/10/2019

AGENŢIA DE DEZVOLTARE
ECONOMICO-SOCIALĂ A
JUDETULUI HUNEDOARA

DISCOVER HUNEDOARA

30 M 2019 07415

17/10/2019

MICRODENTAL ONISAN
EXPERT SRL

ONIDENT STUDIO

31 M 2019 07417

17/10/2019

SC GLOBAL PET TRADE SRL

PABLO

32 M 2019 07418

17/10/2019

Societatea BIOFARM S.A.

33 M 2019 07419

17/10/2019

Societatea BIOFARM S.A.

34 M 2019 07420

17/10/2019

SC GLOBAL PET TRADE SRL

BUBICO

35 M 2019 07421

17/10/2019

Societatea BIOFARM S.A.

BIOFARM

36 M 2019 07422

17/10/2019

SC BIOFARM SA

BIOFARM

37 M 2019 07423

17/10/2019

ARASOUND S.R.L.

ARA EVENTS

38 M 2019 07424

17/10/2019

MANDRU VIRGIL

ASTRA MUNDI

39 M 2019 07425

17/10/2019

EPRODUCTS FRIENDS SRL

Loveskin.ro

40 M 2019 07426

17/10/2019

UNIVERSITATEA DE STIINTE
AGRONOMICE SI MEDICINA
VETERINARA

USAMV BUCUREŞTI
CENTRUL DE CERCETARE
PENTRU STUDIUL
CALITĂȚII PRODUSELOR
AGROALIMENTARE

41 M 2019 07427

17/10/2019

SC MALINA LUX SRL

Malina GUSTĂ CLIPA!

42 M 2019 07428

17/10/2019

SC MALINA LUX SRL

Malina GUSTĂ CLIPA!

43 M 2019 07429

17/10/2019

SC MALINA LUX SRL

Malina GUSTĂ CLIPA!

44 M 2019 07430

17/10/2019

SC MALINA LUX SRL

Malina

45 M 2019 07431

17/10/2019

TEODORA BURZ

POP-UP MANSION

46 M 2019 07432

17/10/2019

MATEI TAKEAWAY SRL

Pescaria lui Matei TAKEAWAY

47 M 2019 07433

17/10/2019

SARDA FISH SRL

Sarda Fish

48 M 2019 07434

17/10/2019

SARDA FISH SRL

49 M 2019 07435

17/10/2019

SARDA FISH SRL

Balta Bugeac

50 M 2019 07436

17/10/2019

RADU DRAGOS TRAȘCĂ

MyBar

3

(540)
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
51 M 2019 07437

(151)
17/10/2019

(732)
RADU DRAGOS TRAȘCĂ

(540)
GIFT corporate gifting trends by
Gift Solution since 2008

52 M 2019 07438

17/10/2019

YOBI MANUFACTURING SRL

YOBI

53 M 2019 07439

17/10/2019

ADRIAN MĂTĂRÎNGĂ

IERO BRICK

54 M 2019 07440

17/10/2019

ADRIAN MĂTĂRÎNGĂ

IERO ECO

55 M 2019 07441

17/10/2019

ANAMARIA CIUBARĂ

GALATIA

4
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07200
11/10/2019
BOMA PREFABRICATE SRL, STR.
IEDERII NR. 2, JUDEȚUL ALBA,
ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi

pentru acoperirea capului. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse/servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea și administarea
afacerilor, lucrări de birou, comerț online și offline
cu produse diverse.
───────

(210)
(151)
(732)

BOMA PREFABRICATE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Construcții
nemetalice
prefabricate,
construcții prefabricate nemetalice.
37. Construcții de clădiri, servicii de construcții
civile și construcții rutiere.

(540)

M 2019 07388
17/10/2019
ANDREI LAURENTIU POP, STR.
TARPIULUI NR. 29, SC. D, AP. 9,
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD,
BISTRIȚA, 420062, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07370
17/10/2019
ILHAN CAN, CUMHURIYET
MAHALLESI, STR. ALPARSLAN
BUL NR. 16A, ATAKUM, SAMSUN,
ATAKUM, TURCIA
AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

KAROL BASIC
(531)
(511)

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

ECOSMART
www.ecosmartgroup.ro
(531)

Clasificare Viena: 01.15.15; 01.15.05;
07.01.24; 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07389
17/10/2019
SC PIECZARKI PODLASKIE
EXPORT SRL, STR. PRINCIPALA
NR. 238, JUDEŢUL ARGEŞ,
PRISLOPU MARE, 117384,
ARGEȘ, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
29.01.12
(591) Culori revendicate:gri, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Aparate de aer condiționat.
───────

(210)
(151)
(732)

FRISCO Mushrooms
Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
05.11.05; 29.01.03
(591) Culori revendicate:verde
(HEX=#4D7D1C, HEX=#4A7228,
HEX=#263B12)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Ciuperci, preparate, ciuperci conservate,
ciuperci
shiitake
deshidratate,
ciuperci
comestibile uscate, trufe uscate (ciuperci
comestibile), ciuperci negre comestibile uscate,
fructe, ciuperci și legume prelucrate (inclusiv nuci
și leguminoase), piure de ciuperci, ciuperci de
bambus uscate.
30. Sosuri de ciuperci.
31. Ciuperci, ciuperci neprelucrate, ciuperci
crude, ciuperci proaspete, ciuperci shiitake,
proaspete, ciuperci negre comestibile proaspete,
ciuperci, proaspete, pentru uz alimentar, ciuperci
de bambus proaspete, ciuperci de pin proaspete.

(540)

───────

(740)

(531)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07390
17/10/2019
RADOX SRL, BDUL TIMIȘOARA
NR. 80, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(511)

FRANCIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

DOX

M 2019 07391
17/10/2019
ALEXANDRU-VALENTIN
BESCIU, STR. TRESTIANA NR.
13, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2019 07392
17/10/2019
SC SWAT FORCE
INTERNATIONAL SRL, STR.
MANTULEASA NR. 4, ET. 1,
AP. 2, CAMERA 3, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

SWAT FORCE
INTERNATIONAL

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
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prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa)

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07393
17/10/2019
ALINA-MONICA ANDRIESCU,
STR. ARON COTRUS NR. 61,
CORP C, AP. C07, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(740)

(540)

M 2019 07394
17/10/2019
ANAMARIA BEŞLEAGĂ, STR.
GRADINARI NR. 19, BL. B7, ET.
4, AP. 1, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Kinetic PRO Move
(531)

mauve ideas
(531)

Clasificare Viena: 03.07.19; 27.05.01;
29.01.11
(591) Culori revendicate:mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
───────

Clasificare Viena: 26.04.18; 24.15.21;
26.04.16; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17
(591) Culori revendicate:roşu, gri, negru,
violet
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07395
17/10/2019
SC PIECZARKI PODLASKIE
EXPORT SRL, STR. PRINCIPALA
NR. 238, JUDEŢUL ARGEŞ,
PRISLOPU MARE, 117384,
ARGEȘ, ROMANIA

Durian proaspete, fructe proaspete de păducel,
fructe kaki japoneze, proaspete, fructe proaspete
de mangustan, fructe proaspete de mango,
fructe proaspete de rambutan, fructe de
guava proaspete, fructe și legume proaspete,
aranjamente de fructe proaspete, fructe de kiwi,
proaspete.
32. Băuturi de fructe, siropuri de fructe, băuturi
din fructe și sucuri de fructe, suc concentrat de
fructe, nectaruri de fructe, nealcoolice, sucuri de
fructe organice, şerbeturi din fructe (băuturi), suc
de fructe concentrat.
───────

(210)
(151)
(732)

FRISCO Boutique
(531)

Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.03
(591) Culori revendicate:verde
(HEX=#6EA236, HEX=#4A7229,
HEX=#253A11)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Conserve cu legume, conserve de legume,
conserve de fructe, conserve din pește, conserve
de fasole, conserve și murături, conserve de
pește, conserve de carne, fructe preparate,
fructe deshidratate, fructe confiate, fructe
congelate, fructe uscate, fructe conservate,
fructe, gătite, fructe coapte, fructe feliate, fructe
tăiate, salate de fructe, pastă de fructe, cipsuri
din fructe, jeleuri de fructe, gemuri din fructe,
marmelada din fructe, pulpă de fructe, fructe
în conservă, fructe la borcan, fructe lychee
procesate, tocătură din fructe, piureuri de
fructe, amestecuri de fructe uscate, produse
din fructe uscate, batoane pe bază de fructe
și fructe nucifere, pastă de fructe presate,
fructe de avocado procesate, fructe de pădure,
conservate, fructe feliate la borcan, fructe de
mango preparate, fructe de papaia preparate,
fructe feliate, la conservă.
31. Fructe proaspete, fructe crude, fructe
neprelucrate, semințe de fructe, fructe tropicale
proaspete, mandarine (fructe, proaspete),
fructe goji proaspete, fructe noni proaspete,
fructe ecologice, proaspete, fructe lychee
neprocesate, fructe dragon proaspete, fructe

(740)

(540)

M 2019 07396
17/10/2019
ALINSO NV, NEDERZWIJNAARDE
2, ZWIJNAARDE, 9052, BELGIA
SC CABINET ANI FUCIU SRL ,
STR. GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV,
SNAGOV, ROMANIA

PWP BUCHAREST NORTH
(531)

Clasificare Viena: 26.04.12; 26.04.18;
27.05.02; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.13
(591) Culori revendicate:portocaliu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
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bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi 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.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.
───────

(591)

Culori revendicate:albastru (Pantone
267 C), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07397
17/10/2019
CĂTĂLIN-SORIN IVAN, ŞOS.
NORDULUI NR. 28-36, ET. 1, AP.
1.3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

ADN Alternativa pentru
Demnitate Naţională
(531)

Clasificare Viena: 26.04.16; 26.04.18;
27.05.02; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17;
29.01.12; 26.13.25

M 2019 07398
17/10/2019
NATURALIS SRL, ŞOS. CHITILEI
NR. 60, CORP 1-C30, ET. 1, BIROU
6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

naturalis inteligenţa
naturii BilActiv
(531)

Clasificare Viena: 05.05.20; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.24; 26.11.01; 29.01.03
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(591)
(511)

Culori revendicate:galben, indigo închis
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări 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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07399
17/10/2019
FILDAS TRADING SRL, STR.
BANAT NR. 2, JUD. ARGEŞ,
PITEŞTI, ROMANIA

Assista AspiCord
(531)

Clasificare Viena: 01.13.15; 02.09.01;
27.05.01; 27.05.03; 27.05.08; 27.05.15
(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis, alb, gri, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări 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.
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44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07400
17/10/2019
FILDAS TRADING SRL, STR.
BANAT NR. 2, JUD. ARGEŞ,
PITEŞTI, ARGEȘ, ROMANIA

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

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07401
17/10/2019
FILDAS TRADING SRL, STR.
BANAT NR. 2, JUD. ARGEŞ,
PITEŞTI, ROMANIA

Assista Sinufen
(531)

Clasificare Viena: 01.13.15; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08; 27.05.15; 29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis, alb, gri, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

Assista Loprex
(531)

Clasificare Viena: 27.07.01; 27.05.08;
29.01.15; 01.13.15
(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis, gri, alb, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de

legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
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documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări 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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07402
17/10/2019
FILDAS TRADING SRL, STR.
BANAT NR. 2, JUD. ARGEŞ,
PITEŞTI, ARGEȘ, ROMANIA

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

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07403
17/10/2019
FILDAS TRADING SRL, STR.
BANAT NR. 2, JUD. ARGEŞ,
PITEŞTI, ARGEȘ, ROMANIA

Assista Ibugrip Plus
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
29.01.15; 01.13.15
(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis, alb, gri, verde,
portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.

Assista Ibucalmin
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
29.01.15; 01.13.15
(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis, alb, gri, verde,
portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
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uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări 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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07404
17/10/2019
Rompetrol Well Services SRL,
STR. CLOPOTEI NR. 2 BIS, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

rompetrol well services
(531)

Clasificare Viena: 05.05.20; 26.01.04;
29.01.13; 27.05.01
(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 32C),
galben (Pantone 151C), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi

silvicultură, răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, îngrăşăminte,
compoziţii pentru stingerea incendiilor, preparate
pentru călirea şi lipirea metalelor, produse
chimice pentru conservarea alimentelor, tanaţi,
adezivi folosiţi în industrie.
2. Coloranţi, lacuri şi vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
materiale pentru vopsit, mordanţi, răşini naturale
în stare brută, metale sub formă de folie sau
pulbere pentru pictori, decoratori, tipografi şi
artişti.
4. Uleiuri şi unsori industriale, lubrifianţi, produse
pentru absorbţia, umezirea şi legarea prafului,
combustibili (inclusiv benzină pentru motoare) şi
materiale pentru iluminat, lumânări şi fitiluri.
6. Metale comune şi aliajele acestora, materiale
de construcţii metalice: construcţii metalice
transportabile, materiale metalice pentru căi
ferate, cabluri şi fire metalice neelectrice, fierărie,
articole mici din metal, ţevi şi tuburi metalice,
produse nemetalice cuprinse în alte clase,
minereuri.
7. Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje si
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehicule terestre), unelte agricole, altele decât
cele acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
maşini automate pentru vânzare.
9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau a imaginii, suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice, automate de
vânzare şi mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, echipament pentru stingerea
incendiilor.
12. Vehicule, aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
şi produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase, materiale plastice extrudate,
materiale de etanşare, de umplutură, materiale
izolante, ţevi flexibile nemetalice.
19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoala şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente (cu excepţia celor din
metal).
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35. Publicitate, conducerea şi administrarea

afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
39. Transport, ambalarea şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
40. Prelucrarea materialelor.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea si proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07405
17/10/2019
GAMES & SPORTS
DISTRIBUTION ROMANIA
SRL, STR. ARGENTINA NR.
14A, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ambalat, afișe publicitare din hârtie sau carton,
carduri de fidelitate din hârtie.
30. Pizza, sosuri pentru pizza, blaturi
de pizza, alimente semipreparate precum
pizza, sendvişuri, hamburgeri, hot-dog, fajitas,
quesadilla, taco, tortilla, lasagna, mâncăruri
congelate constând în principal din: paste,
mâncăruri congelate constând în principal din
orez, lipii cu diferite umpluturi, plăcinte cu
diferite umpluturi, produse de patiserie cu
diferite umpluturi, turte, ravioli, sushi, snack-uri,
sendvișuri.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
consiliere de afaceri privind francizarea de
restaurante, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare
la pachet și livrare la domiciliu, servicii de
publicitate și marketing online cu privire la
produse de tip pizza si produse de tip fastfood, servicii de vânzare cu amănuntul sau engros pentru preparate alimentare precum pizza
și produse de tip fast-food.
39. Transport si livrare de bunuri, ambalarea
şi depozitarea mărfurilor, livrare de pizza
(transport).
43. Servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servicii oferite de fast-fooduri şi
pizzerii, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, servicii de
catering, servicii de cazare temporară, servicii
de restaurante fast food, servicii de fast-food la
pachet.
───────

(210)
(151)
(732)

LAST SLICE
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 11.01.03
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
fotografii, papetarie, materiale de instruire sau
îvățământ (cu excepția aparatelor), tipărituri,
ambalaje pentru mâncare din hârtie sau carton,
cutii din carton pentru mâncare la pachet,
șervețele din hârtie, recipiente din carton, pungi
și saci de hârtie, materiale (folie şi pungi) pentru

(540)
(511)

M 2019 07406
17/10/2019
FLIGHTCLAIM RO SRL,
CALEA VICTORIEI NR. 155B,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010073,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Bani Din Cer

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Prelucrarea administrativă a datelor, servicii
de relații cu publicul, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare.
36. Servicii de garanție, servicii de garanție
financiară, servicii financiare privind călătoriile,
servicii financiare privind aeroporturile, servicii
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financiare şi monetare, servicii de rambursare a
taxelor.
45. Servicii de siguranță aeroportuară.
───────

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 07407
17/10/2019
HORECA BAUTURI SRL, STR.
COCORULUI NR. 2, BL. 216, SC.
C, AP. 17, JUD. BRASOV, BRASOV,
500419, BRAȘOV, ROMANIA

VIN in Centru Vechi

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Promovare de târguri în scop comercial,
organizare și realizare de târguri comerciale.
43. Servicii oferite de baruri, servicii de
restaurant și bar.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07408
17/10/2019
NUTRICOM SYSTEMS SRL, ŞOS.
EROILOR NR. 141, COMUNA
MOARA VLĂSIEI, JUDEŢUL ILFOV,
SAT MOARA VLĂSIEI, ILFOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 07409
17/10/2019
MC STORE SOLUTION SRL, STR.
CETATUIA NR. 12, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

APEXEL

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, costume de scafandru,
măști pentru scafandri, tampoane de urechi
pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot
subacvatic, extinctoare.
───────

Bufetul dela Şosea
cafe & bistro
(531)

Clasificare Viena: 05.03.20; 07.01.24;
11.01.01; 24.17.02; 26.01.16; 26.01.18;
27.05.01
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07410
17/10/2019
AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07411
17/10/2019
SC LA FANTANA SRL, BD.
GĂRII OBOR NR. 8C, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA
Cosmovici și Asociații SRL, STR.
POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP.6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 010641,
ROMANIA

TAS
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.02; 29.01.12
Culori revendicate:alb, albastru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
───────

KAFUNE
(531)
(511)

Clasificare Viena: 19.03.06; 27.05.02
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Capsule de cafea, cafea, boabe de cafea,
cafea măcinată, băuturi din cafea, cafea
espresso, cafea aromată,
pungi de cafea, extracte de cafea, cafea solubilă,
cafea decafeinizată, cafea verde, ceaiuri, cacao.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07412
17/10/2019
BURCULESCU FLORIN
AURELIAN, STR. ALEXANDRU
PAPIU ILARIAN NR. 23B, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 9, BUCUREȘTI,
ROMANIA

PrimaSoft
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(531)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.24;
29.01.05
(591) Culori revendicate:mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07413
17/10/2019
GEORGE-NISTOR FILIP , STR.
TITU MAIORESCU NR. 12,
JUDEŢUL SATU MARE, SATU
MARE, SATU MARE, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, SOS.
PANTELIMON NR. 243, BL. 52,
SC. A, ET. 5, AP. 18, SECTOR 2,,
BUCURESTI, 021608, ROMANIA

Pavimenti
(531)

Clasificare Viena: 01.15.15; 27.05.01;
27.05.07; 25.01.25; 29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii legate de construcţia de clădiri,
drumuri, poduri, baraje sau linii de transport şi
servicii ale
întreprinderilor
specializate
în
domeniul
construcţiilor, precum cele ale vopsitorilor,
instalatorilor (de apă şi
canal), celor care se ocupă de instalaţiile termice
sau lucrătorilor în acoperişuri, servicii auxiliare
serviciilor de construcţii, precum: inspecţia
planurilor de construcţie, servicii constând în
închirierea de
unelte sau materiale de construcţie, servicii
de reparaţii, şi anume: servicii care asigură
readucerea oricărui obiect în stare bună după
uzură, avariere, deteriorare sau distrugere
parţială (restaurarea unei clădiri existente sau a
altui obiect care a devenit imperfect şi trebuie
readus la starea iniţială), diverse servicii de
reparaţii, precum cele din domeniul electricităţii,
mobilierului, instrumentelor, uneltelor, servicii de
întreţinere pentru conservarea unui obiect în
starea iniţială fără a schimba vreuna dintre
proprietăţile sale, servicii de spalare/ curatare
covoare si carpete.
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───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07414
17/10/2019
AGENŢIA DE DEZVOLTARE
ECONOMICO-SOCIALĂ A
JUDETULUI HUNEDOARA,
STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR.
28, JUD. HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

DISCOVER HUNEDOARA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, fotografii, articole
de papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei,
materiale didactice şi educative, folii şi pungi
pentru ambalat şi împachetat.
35. Publicitate.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 07415
17/10/2019
MICRODENTAL ONISAN EXPERT
SRL, STR. TEIULUI NR. 4, SC.
B, ET. 3, AP. 13, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300629, ROMANIA
ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR. 33,
AP. 7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

ONIDENT STUDIO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 07417
17/10/2019
SC GLOBAL PET TRADE SRL,
CALEA GIULEŞTI NR. 333,
CLADIREA C14, CAMERA NR.
41, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA
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

PABLO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale brute și neprocesate, animale vii, fructe
şi legume proaspete, seminţe, plante şi flori
naturale, alimente pentru animale, malţ.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(531)

M 2019 07418
17/10/2019
Societatea BIOFARM S.A., STR.
LOGOFĂTUL TĂUTU NR. 99,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 031212,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Clasificare Viena: 25.01.05; 29.01.12
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(591)

Culori revendicate:turcoaz
(PANTONE=7711C), portocaliu
(PANTONE=7549C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Uleiuri esențiale aromatice, spray-uri
pentru împrospătarea respirației (nemedicinale),
preparate pentru împrospătarea respirației
pentru igiena personală, creme cosmetice,
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii,
produse cosmetice, produse cosmetice pentru
copii, preparate de duș pentru igiena personală
sau folosite ca deodorant (articole de toaletă),
uleiuri esențiale de lemn de cedru, uleiuri
esențiale de lămâie, uleiuri esențiale de citron,
esențe eterice, Uleiuri esențiale / uleiuri eterice,
grăsimi pentru scopuri cosmetice, loțiuni pentru
scopuri cosmetice, apă de gură, nu cea pentru
scopuri medicale, soluții vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant.
5. preparate pentru tratarea acneei, plasturi
adezivi / leucoplasturi, benzi adezive pentru
scopuri medicale/leucoplasturi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri medicale,
anestezice, analgezice, preparate anti-urice,
loțiune antibacteriană pentru spalarea mâinilor,
antibiotice, antiseptice, pilule pentru suprimarea
apetitului, bandaje pentru pansament, preparate
de baie pentru scopuri medicale, săruri de
baie pentru scopuri medicale, biocide, preparate
bronhodilatatoare,
bomboană
medicinală,
bomboană pentru scopuri medicale, gumă
de mestecat pentru scopuri medicale, ulei
din ficat de cod, comprese, soluții pentru
lentilele de contact / soluții pentru utilizare
cu lentilele de contact, preparate pentru
curățarea lentilelor de contact, remedii pentru
bătături, depurative, preparate de diagnosticare
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
cu efect cosmetic, alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, băuturi dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, substanțe
dietetice adaptate pentru uz medical, digestive
pentru scopuri farmaceutice, dezinfectanți,
pansamente, medicale, medicamente pentru
scopuri medicale, febrifuge, alimente pentru
bebeluși, unguent pentru degerături de uz
farmaceutic, fungicide, tifon pentru pansamente,
germicide, suplimente dietetice pe bază
de glucoză, preparate pentru hemoroizi,
imunostimulante, laxative, lecitină pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice pe bază de
lecitina, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), preparate farmaceutice pe bază
de oxid de calciu, alifii, suplimente dietetice
pe bază de semințe de in, suplimente
dietetice pe bază de ulei din semințe de in,

loțiuni pentru scopuri farmaceutice, preparate
medicale pentru slăbit, produse pentru spălarea
ochilor cu conținut medicamentos, paste
de dinți medicamentoase, uleiuri medicinale,
băuturi medicinale, preparate medicinale
pentru creșterea părului, medicamente pentru
ameliorarea constipației, medicamente de uz
uman, suplimente alimentare pe bază de
minerale, apă de gura pentru scopuri medicale,
suplimente nutritive, nervine, gumă cu nicotină
pentru utilizare ca adjuvant în renunțarea la
fumat, plasturi cu nicotina pentru utilizare ca
adjuvant în renunțarea la fumat, alifii pentru
scopuri farmaceutice, preparate farmaceutice,
preparate farmaceutice pentru tratarea arsurilor
solare, preparate farmaceutice pentru îngrijirea
pielii, preparate farmaceutice pentru tratarea
mătreții, produse farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de polen, suplimente
dietetice pe bază de propolis suplimente
dietetice proteice, purgative / laxative, preparate
pentru reducerea activității sexuale, remedii
pentru perspirația piciorului, remedii pentru
perspirație, suplimente dietetice pe baza de
lăptișor de matca, sedative / tranchilizante,
pastile de slăbit, soporifice, steroizi, preparate
stiptice, supozitoare, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, pilule pentru bronzat, apă termală,
tonice(medicamente), preparate pentru tratarea
arsurilor, loțiuni pentru spălături vaginale de uz
medical, vermifuge / antihelmintice, preparate
pentru distrugerea paraziților, preparate pe bază
de vitamine, suplimente plasturi cu vitamine,
suplimente dietetice pe baza de germeni de
grâu, suplimente dietetice pe baza de drojdie.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre, ochi
și dinți artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice și de asistență
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru sugari, aparate, dispozitive și articole
pentru activitate sexuală.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(531)

M 2019 07419
17/10/2019
Societatea BIOFARM S.A., STR.
LOGOFĂTUL TĂUTU NR. 99,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 031212,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Clasificare Viena: 01.05.23; 05.03.13;
29.01.12
(591) Culori revendicate:turcoaz
(PANTONE=7711C), portocaliu
( PANTONE=7549C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Uleiuri esențiale aromatice, spray-uri
pentru împrospătarea respirației (nemedicinale),
preparate pentru împrospătarea respirației
pentru igiena personală, creme cosmetice,
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii,
produse cosmetice, produse cosmetice pentru
copii, preparate de duș pentru igiena personală
sau folosite ca deodorant (articole de toaletă),
uleiuri esențiale de lemn de cedru, uleiuri
esențiale de lămâie, uleiuri esențiale de citron,
esențe eterice, Uleiuri esențiale / uleiuri eterice,
grăsimi pentru scopuri cosmetice, loțiuni pentru
scopuri cosmetice, apă de gură, nu cea pentru
scopuri medicale, soluții vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant.
5. Preparate pentru tratarea acneei, plasturi
adezivi
/
leucoplasturi,
benzi
adezive
pentru scopuri medicale/leucoplasturi pentru
scopuri medicale, aminoacizi pentru scopuri
medicale, anestezice, analgezice, preparate
anti-urice,
loțiune
antibacteriană
pentru
spălarea mâinilor, antibiotice, antiseptice, pilule
pentru suprimarea apetitului, bandaje pentru
pansament, preparate de baie pentru scopuri
medicale, săruri de baie pentru scopuri medicale,
biocide, preparate ronhodilatatoare, bomboană
medicinală, bomboană pentru scopuri medicale,
gumă de mestecat pentru scopuri medicale,

ulei din ficat de cod, comprese, soluții pentru
lentilele de contact / soluții pentru utilizare
cu lentilele de contact, preparate pentru
curățarea lentilelor de contact, remedii pentru
bătături, depurative, preparate de diagnosticare
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
cu efect cosmetic, alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, băuturi dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, substanțe
dietetice adaptate pentru uz medical, digestive
pentru scopuri farmaceutice, dezinfectanți,
pansamente, medicale, medicamente pentru
scopuri medicale, febrifuge, alimente pentru
bebeluși, unguent pentru degerături de uz
farmaceutic, fungicide, tifon pentru pansamente,
germicide, suplimente dietetice pe bază
de glucoză, preparate pentru hemoroizi,
imunostimulante, laxative, lecitină pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice pe bază de
lecitină, preparate tratament pentru paduchi
(pediculicide), preparate farmaceutice pe bază
de oxid de calciu, alifii, suplimente dietetice
pe bază de seminte de in, suplimente
dietetice pe bază de ulei din seminte de in,
loțiuni pentru scopuri farmaceutice, preparate
medicale pentru slăbit, produse pentru spălarea
ochilor cu conținut medicamentos, paste
de dinți medicamentoase, uleiuri medicinale,
băuturi medicinale, preparate medicinale
pentru creșterea părului, medicamente pentru
ameliorarea constipației, medicamente de uz
uman, suplimente alimentare pe bază de
minerale, apă de gură pentru scopuri medicale,
suplimente nutritive, nervine, gumă cu nicotină
pentru utilizare ca adjuvant în renunțarea la
fumat, plasturi cu nicotină pentru utilizare ca
adjuvant în renunțarea la fumat, alifii pentru
scopuri farmaceutice, preparate farmaceutice,
preparate farmaceutice pentru tratarea arsurilor
solare, preparate farmaceutice pentru îngrijirea
pielii, preparate farmaceutice pentru tratarea
mătreții, produse farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de polen, suplimente
dietetice pe bază de propolis, suplimente
dietetice proteice, purgative / laxative, preparate
pentru reducerea activității sexuale, remedii
pentru perspirația piciorului, remedii pentru
perspirație, suplimente dietetice pe bază de
lăptișor de matcă, sedative / tranchilizante,
pastile de slăbit, soporifice, steroizi, preparate
stiptice, supozitoare, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, pilule pentru bronzat, apă termală,
tonice (medicamente), preparate pentru tratarea
arsurilor, loțiuni pentru spălături vaginale de uz
medical, vermifuge / antihelmintice, preparate
pentru distrugerea paraziților, preparate pe bază
de vitamine, suplimente plasturi cu vitamin,
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suplimente dietetice pe bază de germeni de
grâu, suplimente dietetice pe baza de drojdie.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre, ochi
și dinți artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice și de asistență
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru sugari, aparate, dispozitive și articole
pentru activitate sexuală.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

(210)
(151)
(732)

(540)

BIOFARM

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 07420
17/10/2019
SC GLOBAL PET TRADE SRL,
CALEA GIULEŞTI NR. 333,
CLADIREA C14, CAMERA NR.
41, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA
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

BUBICO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale brute și neprelucrate, animale vii, fructe
şi legume proaspete, seminţe, plante şi flori
naturale, alimente pentru animale, malţ.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
───────

M 2019 07421
17/10/2019
Societatea BIOFARM S.A., STR.
LOGOFĂTUL TĂUTU NR. 99,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 031212,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 29.01.11; 27.05.01;
27.05.17
(591) Culori revendicate:turcoaz
(PANTONE=7711C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Uleiuri esențiale aromatice, spray-uri
pentru împrospătarea respirației (nemedicinale),
preparate pentru împrospătarea respirației
pentru igiena personală, creme cosmetice,
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii,
produse cosmetice, produse cosmetice pentru
copii, preparate de duș pentru igiena personală
sau folosite ca deodorant (articole de toaletă),
uleiuri esențiale de lemn de cedru, uleiuri
esențiale de lămâie, uleiuri esențiale de citron,
esențe eterice, Uleiuri esențiale / uleiuri eterice,
grăsimi pentru scopuri cosmetice, loțiuni pentru
scopuri cosmetice, apă de gură, nu cea pentru
scopuri medicale, soluții vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant.
5. Preparate pentru tratarea acneei, plasturi
adezivi
/
leucoplasturi,
benzi
adezive
pentru scopuri medicale/leucoplasturi pentru
scopuri medicale, aminoacizi pentru scopuri
medicale, anestezice, analgezice, preparate
anti-urice,
loțiune
antibacteriană
pentru
spălarea mâinilor, antibiotice, antiseptice, pilule
pentru suprimarea apetitului, bandaje pentru
pansament, preparate de baie pentru scopuri
medicale, săruri de baie pentru scopuri medicale,
biocide, preparate ronhodilatatoare, bomboană
medicinală, bomboană pentru scopuri medicale,
gumă de mestecat pentru scopuri medicale,
ulei din ficat de cod, comprese, soluții pentru
lentilele de contact / soluții pentru utilizare
cu lentilele de contact, preparate pentru
curățarea lentilelor de contact, remedii pentru
bătături, depurative, preparate de diagnosticare
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
cu efect cosmetic, alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, băuturi dietetice
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adaptate pentru scopuri medicale, substanțe
dietetice adaptate pentru uz medical, digestive
pentru scopuri farmaceutice, dezinfectanți,
pansamente, medicale, medicamente pentru
scopuri medicale, febrifuge, alimente pentru
bebeluși, unguent pentru degerături de uz
farmaceutic, fungicide, tifon pentru pansamente,
germicide, suplimente dietetice pe bază
de glucoză, preparate pentru hemoroizi,
imunostimulante, laxative, lecitină pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice pe bază de
lecitină, preparate tratament pentru paduchi
(pediculicide), preparate farmaceutice pe bază
de oxid de calciu, alifii, suplimente dietetice
pe bază de seminte de in, suplimente
dietetice pe bază de ulei din seminte de in,
loțiuni pentru scopuri farmaceutice, preparate
medicale pentru slăbit, produse pentru spălarea
ochilor cu conținut medicamentos, paste
de dinți medicamentoase, uleiuri medicinale,
băuturi medicinale, preparate medicinale
pentru creșterea părului, medicamente pentru
ameliorarea constipației, medicamente de uz
uman, suplimente alimentare pe bază de
minerale, apă de gură pentru scopuri medicale,
suplimente nutritive, nervine, gumă cu nicotină
pentru utilizare ca adjuvant în renunțarea la
fumat, plasturi cu nicotină pentru utilizare ca
adjuvant în renunțarea la fumat, alifii pentru
scopuri farmaceutice, preparate farmaceutice,
preparate farmaceutice pentru tratarea arsurilor
solare, preparate farmaceutice pentru îngrijirea
pielii, preparate farmaceutice pentru tratarea
mătreții, produse farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de polen, suplimente
dietetice pe bază de propolis, suplimente
dietetice proteice, purgative / laxative, preparate
pentru reducerea activității sexuale, remedii
pentru perspirația piciorului, remedii pentru
perspirație, suplimente dietetice pe bază de
lăptișor de matcă, sedative / tranchilizante,
pastile de slăbit, soporifice, steroizi, preparate
stiptice, supozitoare, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, pilule pentru bronzat, apă termală,
tonice (medicamente), preparate pentru tratarea
arsurilor, loțiuni pentru spălături vaginale de uz
medical, vermifuge / antihelmintice, preparate
pentru distrugerea paraziților, preparate pe bază
de vitamine, suplimente plasturi cu vitamin,
suplimente dietetice pe bază de germeni de
grâu, suplimente dietetice pe baza de drojdie.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre, ochi
și dinți artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice și de asistență
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole

pentru sugari, aparate, dispozitive și articole
pentru activitate sexuală.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07422
17/10/2019
SC BIOFARM SA, STR.
LOGOFĂTUL TĂUTU NR. 99,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031212,
ROMANIA

BIOFARM
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
05.03.13
(591) Culori revendicate:turcoaz (pantone
7711C), portocaliu (pantone 7549C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Uleiuri esenţiale aromatice, spray-uri
nemedicinale pentru împrospătarea respiraţiei,
preparate pentru împrospătarea respiraţiei
pentru igiena personală, creme cosmetice,
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii,
produse cosmetice, produse cosmetice pentru
copii, preparate de duş pentru igiena personală
sau folosite ca deodorant (articole de toaletă),
uleiuri esenţiale de lemn de cedru, uleiuri
esenţiale de lămâie, uleiuri esenţiale de citron,
esenţe eterice, uleiuri esenţiale/uleiuri eterice,
grăsimi pentru scopuri cosmetice, loţiuni pentru
scopuri cosmetice, apă de gură, nu cea pentru
scopuri medicale, soluţii vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant.
5. Preparate pentru tratarea acneei, plasturi
adezivi/leucoplasturi, benzi adezive pentru
scopuri medicale / leucoplasturi pentru
scopuri medicale, aminoacizi pentru scopuri
medicale, anestezice, analgezice, preparate
anti-urice,
loţiune
antibacteriană
pentru
spălarea mâinilor, antibiotic, antiseptic, pilule
pentru suprimarea apetitului, bandaje pentru
pansament, preparate de baie pentru scopuri
medicale, săruri de baie pentru scopuri medicale,
biocide, preparate bronhodilatatoare, bomboană
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medicinală, bomboană pentru scopuri medicale,
gumă de mestecat pentru scopuri medicale,
ulei din ficat de cod, comprese, soluţii pentru
lentilele de contact / soluţii pentru utilizare
cu lentilele de contact, preparate pentru
curăţarea lentilelor de contact, remedii pentru
bătături, depurative, preparate de diagnosticare
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
cu efect cosmetic, alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, băuturi dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, substanţe
dietetice adaptate pentru uz medical, digestive
pentru scopuri farmaceutice, dezinfectanţi,
pansamente medicale, medicamente pentru
scopuri medicale, febrifuge, alimente pentru
bebeluşi, unguent pentru degeraturi de uz
farmaceutic, fungicide, tifon pentru pansamente,
germicide, suplimente dietetice pe bază
de glucoză, preparate pentru hemoroizi,
imunostimulante, laxative, lecitină pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice pe bază de
lecitină, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), preparate farmaceutice pe bază
de oxid de calciu, alifii, suplimente dietetice
pe bază de seminţe de in, suplimente
dietetice pe bază de ulei din seminţe de in,
loţiuni pentru scopuri farmaceutice, preparate
medicale pentru slăbit, produse pentru spălarea
ochilor cu conţinut medicamentos, paste
de dinţi medicamentoase, uleiuri medicinale,
băuturi medicinale, preparate medicinale
pentru creşterea părului, medicamente pentru
ameliorarea constipaţiei, medicamente de uz
uman, suplimente alimentare pe bază de
minerale, apă de gură pentru scopuri medicale,
suplimente nutritive, nervine, gumă cu nicotină
pentru utilizare ca adjuvant în renunţarea la
fumat, plasturi cu nicotine pentru utilizare ca
adjuvant în renunţarea la fumat, alifii pentru
scopuri farmaceutice, preparate farmaceutice,
preparate farmaceutice pentru tratarea arsurilor
solare, preparate farmaceutice pentru îngrijirea
pielii, preparate farmaceutice pentru tratarea
mătreţii, produse farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de polen, suplimente
dietetice pe bază de propolis, suplimente
dietetice proteice, purgative / laxative, preparate
pentru reducere activităţii sexuale, remedii
pentru perspiraţia piciorului, remedii pentru
perspiraţie, suplimente dietetice pe bază de
lăptişor de matcă, sedative / tranchilizante,
pastile de slăbit, soporifice, steroizi, preparate
stiptice, supozitoare, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, pilule pentru bronzat, apă termală,
tonice (medicamente), preparate pentru tratarea
arsurilor, loţiuni pentru spălături vaginale de uz
medical, vermifuge / antihelmintice, preparate
pentru distrugerea paraziţilor, preparate pe bază

de vitamin, suplimente plasturi cu vitamin,
suplimente dietetice pe bază de germeni de
grâu, suplimente dietetice pe bază de drojdie
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07423
17/10/2019
ARASOUND S.R.L., STR.
ALBASTROS NR. 21, SAT POIANA,
JUDETUL CONSTANTA, OVIDIU,
CONSTANȚA, ROMANIA
S.C. VOX LEGIS INT. S.R.L., STR.
RĂCARI NR. 51, BLOC 70, SCARA
1, ETAJ 1, APT. 7, CAMERA
2, SECTOR 3,, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ARA EVENTS
(531)

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 26.04.18
(591) Culori revendicate:alb, negru, turcoaz,
albastru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
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servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
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)
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07425
17/10/2019
EPRODUCTS FRIENDS SRL,
CALEA SERBAN VODA NR.
180, BL. 1, SC. 1, ETAJ 1, AP.
7, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 07424
17/10/2019
MANDRU VIRGIL, SAT GURA
VADULUI NR. 447, JUDEŢUL
PRAHOVA, COMUNA GURA
VADULUI, PRAHOVA, ROMANIA
SC ROVALCONS SRL, STR.
ORIZONTULUI NR. 1, BL. R 10,
ET. 7, AP. 27, JUD. PRAHOVA,
CÂMPINA, PRAHOVA, ROMANIA

ASTRA MUNDI

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice, vinuri.
───────

Loveskin.ro
(531)
(511)

Clasificare Viena: 02.03.01; 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse
de parfumerie, uleiuri esenţiale, preparate pentru
albit și alte substanțe pentru spălat, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07426
17/10/2019
UNIVERSITATEA DE STIINTE
AGRONOMICE SI MEDICINA
VETERINARA, B-DUL. MĂRĂŞTI
NR. 59, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011464, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

USAMV BUCUREŞTI
CENTRUL DE CERCETARE
PENTRU STUDIUL
CALITĂȚII PRODUSELOR
AGROALIMENTARE
(531)

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
05.03.13; 26.11.08
(591) Culori revendicate:alb, negru, galben,
gri , verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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.
───────

M 2019 07427
17/10/2019
SC MALINA LUX SRL, STR.
MIEILOR NR. 4, JUD. OLT,
CARACAL, 235200, ROMANIA
KEYPI-AGENȚIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Malina GUSTĂ CLIPA!
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.11.01
(591) Culori revendicate:alb, rosu
(pantone=1788 C), albastru
(pantone=275 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, produse si preparate din carne,
extracte din carne, mezeluri.
35. Servicii de comerţ (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor a
produselor și preparatelor
din carne, păsări şi vânat, prezentarea pentru
vânzare și vânzare prin toate mijloacele de
comunicare,
inclusiv online prin intermediul unui site web
specializat sau platforme online terțe, astfel încât
terţii să le
cunoască şi să le achiziţioneze comod, servicii
de promovare şi de informare, administraţie
comercială,
gestionarea afacerilor comerciale, servicii de
agenţie de import-export, servicii oferite de
lanţuri de magazine, publicitate, publicitate,
marketing si promovare prin toate mijloacele
cunoscute sau care se vor dezvolta în viitor,
inclusiv prin radio,
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televiziune şi online într-o reţea computerizată,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii pentru
aceste produse, publicarea de texte publicitare
in mediul online și offline, postarea de afișe
publicitare, răspândirea materialelor publicitare
şi de promovare, informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse, inclusiv servicii de asistenţă şi
consultanţă.
43. Servicii oferite de restaurante, restaurante
cu autoservire, servicii de catering, servicii de
mâncare la pachet.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07428
17/10/2019
SC MALINA LUX SRL, STR.
MIEILOR NR. 4, JUD. OLT,
CARACAL, 235200, ROMANIA
KEYPI-AGENȚIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

35. Servicii de comerţ (vânzarea en gros şi

en detail) şi regruparea în avantajul terţilor a
produselor și preparatelor
din carne, păsări şi vânat, prezentarea pentru
vânzare și vânzare prin toate mijloacele de
comunicare,
inclusiv online prin intermediul unui site web
specializat sau platforme online terțe, astfel încât
terţii să le
cunoască şi să le achiziţioneze comod, servicii
de promovare şi de informare, administraţie
comercială,
gestionarea afacerilor comerciale, servicii de
agenţie de import-export, servicii oferite de
lanţuri de magazine, publicitate, publicitate,
marketing si promovare prin toate mijloacele
cunoscute sau care se vor dezvolta în viitor,
inclusiv prin radio,
televiziune şi online într-o reţea computerizată,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii pentru
aceste produse, publicarea de texte publicitare
in mediul online și offline, postarea de afișe
publicitare, răspândirea materialelor publicitare
şi de promovare, informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse, inclusiv servicii de asistenţă şi
consultanţă.
43. Servicii oferite de restaurante, restaurante
cu autoservire, servicii de catering, servicii de
mâncare la pachet.
───────

Malina GUSTĂ CLIPA!
(531)
(591)

(511)

29.

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.01;
29.01.13
Culori revendicate:albastru
turcoaz (pantone=3115 C), indigo
(pantone=275 C), rosu (pantone=1788
C)
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

Carne, produse si preparate din carne, extracte
din carne, mezeluri.
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07429
17/10/2019
SC MALINA LUX SRL, STR.
MIEILOR NR. 4, JUD. OLT,
CARACAL, 235200, ROMANIA
KEYPI-AGENȚIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

televiziune şi online într-o reţea computerizată,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii pentru
aceste produse, publicarea de texte publicitare
in mediul online și offline, postarea de afișe
publicitare, răspândirea materialelor publicitare
şi de promovare, informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse, inclusiv servicii de asistenţă şi
consultanţă.
43. Servicii oferite de restaurante, restaurante
cu autoservire, servicii de catering, servicii de
mâncare la pachet.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

Malina GUSTĂ CLIPA!
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
26.11.01
(591) Culori revendicate:alb, indigo
(pantone=275 C), rosu (pantone=1788
C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, produse si preparate din carne,
extracte din carne, mezeluri.
35. Servicii de comerţ (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor a
produselor și preparatelor
din carne, păsări şi vânat, prezentarea pentru
vânzare și vânzare prin toate mijloacele de
comunicare,
inclusiv online prin intermediul unui site web
specializat sau platforme online terțe, astfel încât
terţii să le
cunoască şi să le achiziţioneze comod, servicii
de promovare şi de informare, administraţie
comercială,
gestionarea afacerilor comerciale, servicii de
agenţie de import-export, servicii oferite de
lanţuri de magazine, publicitate, publicitate,
marketing si promovare prin toate mijloacele
cunoscute sau care se vor dezvolta în viitor,
inclusiv prin radio,

(540)

M 2019 07430
17/10/2019
SC MALINA LUX SRL, STR.
MIEILOR NR. 4, JUD. OLT,
CARACAL, 235200, ROMANIA
KEYPI-AGENȚIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Malina
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
26.11.01
(591) Culori revendicate:alb, rosu
(pantone=1788 C), albastru
(pantone=275 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, produse si preparate din carne,
extracte din carne, mezeluri.
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35. Servicii de comerţ (vânzarea en gros şi

en detail) şi regruparea în avantajul terţilor a
produselor și preparatelor
din carne, păsări şi vânat, prezentarea pentru
vânzare și vânzare prin toate mijloacele de
comunicare,
inclusiv online prin intermediul unui site web
specializat sau platforme online terțe, astfel încât
terţii să le
cunoască şi să le achiziţioneze comod, servicii
de promovare şi de informare, administraţie
comercială,
gestionarea afacerilor comerciale, servicii de
agenţie de import-export, servicii oferite de
lanţuri de magazine, publicitate, publicitate,
marketing si promovare prin toate mijloacele
cunoscute sau care se vor dezvolta în viitor,
inclusiv prin radio,
televiziune şi online într-o reţea computerizată,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii pentru
aceste produse, publicarea de texte publicitare
in mediul online și offline, postarea de afișe
publicitare, răspândirea materialelor publicitare
şi de promovare, informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse, inclusiv servicii de asistenţă şi
consultanţă.
43. Servicii oferite de restaurante, restaurante
cu autoservire, servicii de catering, servicii de
mâncare la pachet.

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care

servesc la acoperirea capului
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.
36. Afaceri financiare, afaceri monetare, afaceri
imobiliare.
45. Servicii personale și sociale oferite de către
terți destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07432
17/10/2019
MATEI TAKEAWAY SRL, STR. 1
DECEMBRIE 1918 NR. 2A, BL. L66,
AP.1, JUD. CONSTANŢA
, CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA
KEYPI - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127, BL. 2,
SC. C, AP. 91, PARTER, SECTOR
1, BUCUREŞTI , BU, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07431
17/10/2019
TEODORA BURZ, STR.
FREDERIC CHOPIN NR.
34, BUCUREŞTI, 020246,
BUCUREȘTI, ROMANIA

POP-UP MANSION
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale.

Pescaria lui Matei TAKEAWAY
(531)

Clasificare Viena: 26.11.12; 26.04.16;
26.04.18; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru închis, alb,
galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de catering, servicii de mâncare
la pachet, servicii oferite de restaurante şi
restaurante cu autoservire.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07433
17/10/2019
SARDA FISH SRL, STR. MEDUZEI
NR.4, JUD. CONSTANTA, AGIGEA,
CONSTANȚA, ROMANIA
KEYPI-AGENȚIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07434
17/10/2019
SARDA FISH SRL, STR. MEDUZEI
NR.4, JUD. CONSTANTA, AGIGEA,
CONSTANȚA, ROMANIA
KEYPI - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127, BL. 2,
SC. C, AP. 91, PARTER, SECTOR
1, BUCUREŞTI

Sarda Fish
(531)

Clasificare Viena: 03.09.01; 29.01.15;
27.05.13
(591) Culori revendicate:alb, albastru, galben,
roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Peşte prelucrat, congelat, marinat, uscat,
sărat, conservat, produse din peşte.
31. Produse de acvacultură brute şi
neprelucrate.
40. Servicii de prelucrare a peştelui.
41. Instruire privind pescuitul, organizare şi
coordonare de turnee de pescuit, organizarea de
competiţii sportive de
pescuit, servicii de ghid pentru pescuit.
44. Servicii de pescuit maritim, servicii de
acvacultură, servicii de piscicultură, asistenţă
tehnică în materie de
creştere şi hrănire a peştilor.
───────

(531)

Clasificare Viena: 01.03.17; 01.03.18;
01.15.24; 03.09.01
(591) Culori revendicate:alb, galben, albastru,
roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Peşte prelucrat, congelat, marinat, uscat,
sărat, conservat, produse din peşte.
31. Produse de acvacultură brute şi
neprelucrate.
40. Servicii de prelucrare a peştelui.
41. Instruire privind pescuitul, organizare şi
coordonare de turnee de pescuit, organizarea
de competiţii sportive de pescuit, servicii de ghid
pentru pescuit.
44. Servicii de pescuit maritim, servicii de
acvacultură, servicii de piscicultură, asistenţă
tehnică în materie de creştere şi hrănire a
peştilor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07435
17/10/2019
SARDA FISH SRL, STR. MEDUZEI
NR.4, JUD. CONSTANTA, AGIGEA,
CONSTANȚA, ROMANIA
KEYPI - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127, BL.
2, SC. C, AP. 91, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011337, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07436
17/10/2019
RADU DRAGOS TRAȘCĂ, STR.
CPT. DOBRILĂ EUGENIU NR.
5, CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA
KEYPI - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127, BL. 2,
SC. C, AP. 91, PARTER, SECTOR
1, BUCUREŞTI , BU, ROMANIA

MyBar
(531)

Balta Bugeac
(531)

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
03.09.01
(591) Culori revendicate:alb, galben, roșu,
negru, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Pește prelucrat, congelat, marinat, uscat,
sărat, conservat, produse din pește.
31. Produse de acvacultură brute și
neprelucrate.
40. Servicii de prelucrare a peștelui.
41. Instruire privind pescuitul, organizare și
coordonare de turnee de pescuit, organizarea
de competiții sportive de pescuit, servicii de ghid
pentru pescuit.
44. Servicii de pescuit maritim, servicii de
acvacultură, servicii de piscicultură, asistență
tehnică în materie de creștere și hrănire a
peștilor.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.08; 26.03.04; 09.03.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerţ (vânzare en gros sau
en detail) şi regruparea în avantajul terților
de băuturi alcoolice sub formă de produse
individuale, cadouri sau coşuri cadou (exceptând
transportul lor), prezentarea acestora pentru
vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele, în
special online prin intermediul unui site web
specializat sau platforme online, astfel încât
terţii să le cunoască şi să le achiziționeze
comod, magazin online de băuturi alcoolice,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoții pentru aceste produse, publicitate,
marketing si promovare prin toate mijloacele
cunoscute sau care se vor dezvolta, in legătura
cu băuturile alcoolice sau magazin online de
băuturi alcoolice, informații, sfaturi comerciale
şi servicii de asistență comercială pentru
consumatori, servicii de agenţii de import-export
cu produse de tipul celor sus menționate,
informații și sfaturi (promovare) despre produse
naționale şi/sau din import, inclusiv servicii de
asistență comercială pentru produse de import.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07437
17/10/2019
RADU DRAGOS TRAȘCĂ, STR.
CPT. DOBRILĂ EUGENIU NR.
5, CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA
KEYPI - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127, BL.
2, SC. C, AP. 91, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011337, ROMANIA

de asistenţă comercială pentru produse de
import, servicii de lanţ de magazine şi magazine
online pentru cadouri de toate genurile, lucrări de
birou, administrarea afacerilor.
39. Transport, în special livrare de cadouri
şi coşuri cadou cu obiecte selectate pentru
o ocazie sau un motiv special, organizarea
de livrări şi livrare de cadouri şi coşuri
cadou (transport), livrarea de mărfuri prin
corespondenţă, inclusiv prin mijloace online,
ambalarea şi depozitarea de coşuri cadou pentru
evenimente diverse.
───────

(210)
(151)
(732)

GIFT corporate gifting trends
by Gift Solution since 2008
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 26.03.04; 26.04.01; 27.07.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, în special cupoane cadou,
carduri de cadou, etichete pentru cadouri, funde
şi panglici de cadouri din hârtie, pungi, cutii
din hârtie sau carton şi coşuri de hârtie pentru
accesorii de birou, materiale plastice pentru
ambalare şi împachetare.
35. Servicii de comerţ (vânzare en gros sau
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor
de produse sub formă de cadouri şi coşuri
cadou (exceptând transportul lor), prezentarea
acestora pentru vânzare şi vânzarea prin
toate mijloacele de comunicare, inclusiv online
prin intermediul unui site web specializat
sau platforme online, astfel încât terţii să
le cunoască şi să le achiziţioneze comod,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii pentru aceste produse, publicitate,
marketing si promovare prin toate mijloacele
cunoscute sau care se vor dezvolta, in legatura
cu cadouri si cosuri cadou, informaţii, sfaturi
comerciale şi servicii de asistenţă comercială
pentru consumatori, servicii de agenţii de import
export cu produse de tipul celor sus menţionate,
administrarea comercială a licenţelor produselor
de import şi a serviciilor de mentenanţă pentru
acestea, informaţii comerciale despre produse
naţionale şi/sau din import, informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori, inclusiv servicii

(540)
(511)

M 2019 07438
17/10/2019
YOBI MANUFACTURING
SRL, STR. PANAIT CERNA
NR. 4, BL. M57 SC. A AP. 27,
SECTOR 3, BUCURESTI, 030992,
BUCUREȘTI, ROMANIA

YOBI

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, materiale de desen și materiale pentru
artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
───────
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M 2019 07439
17/10/2019
ADRIAN MĂTĂRÎNGĂ, SAT
SPRING NR. 30, JUD. ALBA, COM.
SPRING, 517765, ALBA, ROMANIA
SC APPELLO BRANDS SRL ,
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SB,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

IERO BRICK
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.10; 24.01.12; 19.07.17; 26.04.02;
01.15.05; 26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, ţevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
───────

M 2019 07440
17/10/2019
ADRIAN MĂTĂRÎNGĂ, SAT
SPRING NR. 30, JUD. ALBA, COM.
SPRING, 517765, ALBA, ROMANIA
SC APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

IERO ECO
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.01.12; 07.01.08; 26.04.01; 26.11.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, ţevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
───────
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M 2019 07441
17/10/2019
ANAMARIA CIUBARĂ, STR.
SFÎNTUL ATANASIE NR. 13, JUD.
IAŞI, IAŞI, 700115, IAȘI, ROMANIA
SC APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

GALATIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Articole de papetărie și articole de birou,
cu excepția mobilei, materiale didactice și de
instruire.
41. Educație, instruire, organizare de conferințe,
servicii de conferințe, organizarea și conducerea
de conferințe, organizare de reuniuni și
conferințe, organizare de seminarii și conferințe,
organizare de cicluri de conferințe, organizarea
de conferințe educaționale anuale, organizare
și coordonare de conferințe și congrese,
organizare și coordonare de conferințe,
congrese și simpozioane, elaborarea de
materiale didactice distribuite la conferințele
profesionale, servicii de consultanță și informare
referitoare la pregătirea, coordonarea și
organizarea de conferințe, organizare de
prezentări cu scopuri educative, organizare de
prezentări în scop de instruire, instruire în
domeniul medical, predare în domeniul medical,
publicare de
publicații medicale, instruire și învățământ
medicale, publicare de texte medicale, publicare
de lucrări științifice, publicare de lucrări științifice
privind tehnologia medicală, organizare de
ceremonii de decernare de premii, organizare
de competiții și ceremonii de decernare de
premii, organizare și găzduire de ceremonii de
decernare de premii, organizare și coordonare
de ceremonii de acordare a premiilor, organizare
de ceremonii de decernare de premii pentru
recunoașterea meritelor, organizare de gale,
publicare de rezultate ale studiilor clinice pentru
preparate farmaceutice.
44. Servicii medicale, servicii psihiatrice,
consultații psihiatrice, servicii de psihiatrie,
servicii medicale oferite de clinici medicale,
servicii de tratament medical, studii de evaluare
a sănătății, studii de evaluare a riscului privind
starea de sănătate, furnizare de informații
referitoare la psihologie.
───────

