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Cereri Mărci publicate în 25/04/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 02808 18/04/2019 SC Postcardsmarket.com SRL Posctardsmarket, flags of the

world series (FOTW)

2 M 2019 02833 18/04/2019 DINESCU MIRCEA POLITICĂ & DELICATEŢURI

3 M 2019 03034 18/04/2019 IMPERIAL PROGUARD SRL Imperial ProGuard

4 M 2019 03035 18/04/2019 A&C FERPRIM SRL CL Conacul din Livada

5 M 2019 03036 18/04/2019 IOLANDA-ANGELA DECA RAISANDRA

6 M 2019 03037 18/04/2019 MEDIDENTSPOT SRL AXA DENT

7 M 2019 03038 18/04/2019 S.C. ELAREDUCERE S.R.L. elaReducere.ro

8 M 2019 03039 18/04/2019 A&C FERPRIM SRL La Mami Acasa

9 M 2019 03040 18/04/2019 S.C. TEPALOGIC S.R.L. zvelt

10 M 2019 03042 18/04/2019 VANGHELE CUMITA GYROS THESSALONIKIS

11 M 2019 03043 18/04/2019 ALEXANDRU-CRISTIAN
BLIDARIU

8 O'Clock

12 M 2019 03044 18/04/2019 SIBGAL IMPEX SRL caloriblock

13 M 2019 03045 18/04/2019 SC VELROM SRL Pâine Domnească

14 M 2019 03046 18/04/2019 GENIUS NUTRITION SRL FlexX5

15 M 2019 03047 18/04/2019 GENIUS NUTRITION SRL VitaminX5

16 M 2019 03048 18/04/2019 S.C. GENIUS NUTRITION SRL GENIUS NUTRITION The best
or nothing! Collagen X5

17 M 2019 03049 18/04/2019 S.C. GENIUS NUTRITION SRL CreaF7

18 M 2019 03050 18/04/2019 S.C. GENIUS NUTRITION SRL ISOLATE - X5

19 M 2019 03051 18/04/2019 S.C. GENIUS NUTRITION SRL ivitamins

20 M 2019 03052 18/04/2019 NICOLAE IVAN Morelli

21 M 2019 03053 18/04/2019 MARIUS CHINA AF AGENTIA DE FOLCLOR

22 M 2019 03054 18/04/2019 ROMFILATELIA S.A. EFIRO

23 M 2019 03055 18/04/2019 ROMFILATELIA S.A. EFIRO:TIMPUL
TRECE, TIMBRELE
RĂMÂN.EFIRO:TIME GOES BY,
STAMPS REMAIN.EFIRO: LE
TEMPS PASSE, LES TIMBRES
RESTENT.

24 M 2019 03056 18/04/2019 MATEI LADEA BUSINESS 100
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2019 03057 18/04/2019 THINQ HOME&DECO SRL thinq smart home

26 M 2019 03058 18/04/2019 QING JIA INTERNATIONAL
IMPORT EXPORT S.R.L.

LS LadyStar

27 M 2019 03059 18/04/2019 SC NEW DESIGN COMPOSITE
SRL

NEW DESIGN MEDIA rebrand
solution

28 M 2019 03060 18/04/2019 MCF CONSTRUCT 2000 ALPHA BUILDERS GHIDAŢI DE
CALITATE

29 M 2019 03061 18/04/2019 CATALIN IFRIM Metropolitan Residence

30 M 2019 03062 18/04/2019 ATESPAN SRL BRUTARIA RANIA

31 M 2019 03063 18/04/2019 LAURA PETRESCU
FLORENTINA VADUVA

Go Beautiful

32 M 2019 03064 18/04/2019 LAURA PETRESCU
FLORENTINA VADUVA

Girls Own cosmetics

33 M 2019 03065 18/04/2019 CABA INNOVATIVE
CONSTRUCT S.R.L.

CABA

34 M 2019 03066 18/04/2019 DFRNT CLOTHING SRL DFRNT

35 M 2019 03067 18/04/2019 CABA INNOVATIVE
CONSTRUCT S.R.L.

102 The Address

36 M 2019 03068 18/04/2019 COMPLEX HOTELIER STEAUA
DE MARE SRL

BALNEOTONIC

37 M 2019 03069 18/04/2019 EUROPEXPO FAIRS SRL Pack&FoodNews Today is a Pro
News Day!

38 M 2019 03070 18/04/2019 APAN BUSINESS CARS S.R.L. D Drive2U

39 M 2019 03071 18/04/2019 ASOCIATIA BIROU PENTRU
ARTA SI CERCETARE
DUMITRU RUSU

Socialist Mosaics

40 M 2019 03072 18/04/2019 AMIN MUHAMMAD BYBO Bumbac

41 M 2019 03073 18/04/2019 JAVAID SAKANDER CARACAL Socks

42 M 2019 03074 18/04/2019 ASCON PARTNERS SRL ASCON PARTNERS

43 M 2019 03075 18/04/2019 ROYAL ART EVENTS SRL ROYAL ART MOGOSOAIA

44 M 2019 03076 18/04/2019 BIO INTEGRA SRL ONCOFORTE CBD ULTRA

45 M 2019 03077 18/04/2019 NEXTILO S.R.L. Perdele de Colecție 21
Decoration Style

46 M 2019 03078 18/04/2019 Centrul Medical Synprax SRL MEDIC ZONE

47 M 2019 03079 18/04/2019 VLAD ADRIAN CRISTEA BRANDION AGENŢIE DE
MARKETING/BRANDING/
DESIGN
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
48 M 2019 03080 18/04/2019 VASTINT ROMANIA S.R.L. BGB OFFICES

49 M 2019 03081 18/04/2019 VASTINT ROMANIA S.R.L. BGB

50 M 2019 03082 18/04/2019 VASTINT ROMANIA S.R.L. BGT OFFICES

51 M 2019 03083 18/04/2019 VASTINT ROMANIA S.R.L. BGT

52 M 2019 03084 18/04/2019 VASTINT ROMANIA S.R.L. BGI OFFICES

53 M 2019 03085 18/04/2019 VASTINT ROMANIA S.R.L. BGI

54 M 2019 03086 18/04/2019 VASTINT ROMANIA S.R.L. BGC OFFICES

55 M 2019 03087 18/04/2019 VASTINT ROMANIA S.R.L. BGC

56 M 2019 03088 18/04/2019 OMEGA PHARMA INNOVATION
& DEVELOPMENT NV

COLDIMMUN

57 M 2019 03089 19/04/2019 EDIL CONSTRUCT IASI SRL ESQ VILLAGE

58 M 2019 03090 19/04/2019 NEW ERA EXCLUSIVE SRL BonDia good for living

59 M 2019 03091 19/04/2019 SC ALBRAU PROD SA Albrau

60 M 2019 03092 19/04/2019 ECOLOGIC 3R AMBALAJE SA GLUBEDEX

61 M 2019 03093 19/04/2019 REGIA NATIONALA A
PADURILOR ROMSILVA REGIE
AUTONOMA DE STAT

APISILVA MIEREA CU DICHIS
PRODUSĂ FĂRĂ COMPROMIS

62 M 2019 03094 19/04/2019 ECOLOGIC 3R AMBALAJE SA MULLER

63 M 2019 03095 19/04/2019 SC ALBRAU PROD SA Zimbru

64 M 2019 03097 19/04/2019 ANDREEA BERDILĂ GRĂDINIȚA RIO

65 M 2019 03098 19/04/2019 S.C. GINO PROD COM S.R.L G CASA GINO

66 M 2019 03099 19/04/2019 SC BRAND EMOTION SRL Bucharest Business School

67 M 2019 03100 19/04/2019 SC BRAND EMOTION SRL BBII BUCHAREST BUSINESS &
INNOVATION INSTITUTE

68 M 2019 03101 19/04/2019 SC BRAND EMOTION SRL Bucharest Business Institute

69 M 2019 03102 19/04/2019 OVIBEST SRL OVIBEST

70 M 2019 03103 19/04/2019 S.C. STEIN SYSTEM S.R.L. GRÜNWELT

71 M 2019 03104 19/04/2019 S.C. VOVO SPIRIT S.R.L. vovo

72 M 2019 03105 19/04/2019 S.C. SARMIS RETEZAT S.R.L. OŢET MARGINEA

73 M 2019 03106 19/04/2019 A&A E-ŢIG BP S.R.L. DON'T SMOKE Just Vape
justvape.ro

74 M 2019 03107 19/04/2019 Fab Team Security FAB TEAM SECURITY

75 M 2019 03108 19/04/2019 S.C. MORANDI-COM S.R.L. Puişor
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
76 M 2019 03109 19/04/2019 S.C. MORANDI-COM S.R.L. PUIŞOR MORANDI

77 M 2019 03110 19/04/2019 IABLOMIR SRL BURGHER BIZON

78 M 2019 03111 19/04/2019 HUTA SLAVIA SRL HUTA

79 M 2019 03112 19/04/2019 BOGDAN CONSTANTIN
DRĂGUŞOIU

CASA DRĂGUŞOIU

80 M 2019 03113 19/04/2019 IABLOMIR SRL BIZON BURGHER

81 M 2019 03114 19/04/2019 S.C. NUTRISOYA S.R.L. NUTRISOYA

82 M 2019 03115 19/04/2019 S.C. NUTRISOYA S.R.L. F.N.C. CALARASI

83 M 2019 03116 19/04/2019 S.C. UNISEM SRL Unisem

84 M 2019 03117 19/04/2019 TORUNSKIE ZAKLADY
MATERIALOW
OPATRUNKOWYCH SA

bella Perfecta ultra Blue Green
Rose Violet breathable extra soft
silky drai deo fresh Mega Pack

85 M 2019 03118 19/04/2019 TORUNSKIE ZAKLADY
MATERIALOW
OPATRUNKOWYCH SA

bella baby Happy Sensitive
allantoin + vit. E silk & cotton milk
& honey Sensitive baby wipes
Happy safe way extra soft fabric
delicate lotion dermatologically
tested pH skin neutral mega
pack big pack

86 M 2019 03119 19/04/2019 TORUNSKIE ZAKLADY
MATERIALOW
OPATRUNKOWYCH SA

bella baby Happy NEW FLEXI
FIT For maximum freedom of
movement diapers AIR FLOW
TECHNOLOGY NEWBORN
MINI MIDI MAXI PLUS JUNIOR
EXTRA air flow technology 360°
comfort system mega pack big
pack

87 M 2019 03120 19/04/2019 BOGDAN-CONSTANTIN
DRĂGUȘOIU

VINEȚURI ȘI FINEȚURI VINURI
ȘI BĂCĂNIE

88 M 2019 03121 19/04/2019 VALVIS HOLDING SA FOCUS ENERGY

89 M 2019 03122 19/04/2019 VALVIS HOLDING SA FOCUS ENERGIZER

90 M 2019 03123 19/04/2019 Merck KGaA ROMRIVA

91 M 2019 03124 19/04/2019 Merck KGaA ROMBIDUX

92 M 2019 03125 19/04/2019 LOUIS VUITTON MALLETIER 1854

93 M 2019 03126 19/04/2019 RIGO TRADING S.A Saure Bärenzungen

94 M 2019 03127 19/04/2019 RIGO TRADING S.A SoftBärchen

95 M 2019 03128 19/04/2019 RIGO TRADING S.A The Original since 1922

96 M 2019 03129 19/04/2019 RIGO TRADING S.A WORMS
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Nr.
Crt
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Depozit

Titular Denumire
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(0) (210) (151) (732) (540)
97 M 2019 03130 19/04/2019 RIGO TRADING S.A Dinos

98 M 2019 03131 19/04/2019 RIGO TRADING S.A. Berries

99 M 2019 03132 19/04/2019 RIGO TRADING S.A. Kinder Schnuller

100 M 2019 03133 19/04/2019 CATERING&EVENTS
LOGISTICS S.R.L.

URIFAST

101 M 2019 03134 19/04/2019 PHARMACEUTICAL CHEMICAL
COSMETIC INDUSTRY
ALKALOID AD - SKOPJE

MULTI ESSENCE

102 M 2019 03135 19/04/2019 PHARMACEUTICAL CHEMICAL
COSMETIC INDUSTRY
ALKALOID AD - SKOPJE

Magnesium MULTI ESSENCE
SUPLIMENT ALIMENTAR
cu îndulcitori microgranule
orodispersabile magnesium
400 B COMPLEX ALKALOID
SKOPJE

103 M 2019 03136 19/04/2019 ŞTEFAN-VALENTIN MANDACHI S SCORPIONS

104 M 2019 03137 19/04/2019 CIPRIAN DICU
ANAMARIA OSACEANU

1312

105 M 2019 03138 19/04/2019 GLOBAL RECORDS SRL AYANA

106 M 2019 03139 19/04/2019 GLOBAL RECORDS SRL BOKA

107 M 2019 03140 19/04/2019 Phoenix IT SRL aSigno

108 M 2019 03141 19/04/2019 S.C. INFLOOR VEST 2012
S.R.L.

VESTinFLOOR Soluţii complete
de pardoseli

109 M 2019 03142 19/04/2019 BND TEAM SOFTWARE S.R.L. sCalendar

110 M 2019 03143 19/04/2019 DARIS HANDICRAFT SRL skinic

111 M 2019 03144 20/04/2019 FORMAT A4 OFFICE SRL CENTROTRAD
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(210) M 2019 02808
(151) 18/04/2019
(732) SC Postcardsmarket.com SRL,

STR. STEJARULUI NR. 40,
CAMERA 1, JUD. ILFOV, PERIS,
077150, ILFOV, ROMANIA

(540)
Posctardsmarket, flags of
the world series (FOTW)

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

16. Cărți poștale și cărți poștale ilustrate.
───────

(210) M 2019 02833
(151) 18/04/2019
(732) DINESCU MIRCEA, STR.

CONSTANTIN KIRIŢESCU NR.
15, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

POLITICĂ & DELICATEŢURI

(531) Clasificare Viena: 24.17.07; 11.01.04;
27.05.02; 27.05.17

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 03034
(151) 18/04/2019
(732) IMPERIAL PROGUARD SRL,

ȘOSEAUA SIBIULUI NR. 2,
COMUNA ȘELIMBĂR, BIROUL
409, ET.4, JUD. SIBIU
, SAT ȘELIMBĂR, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

Imperial ProGuard

(531) Clasificare Viena: 24.01.08; 03.07.01;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.24; 29.01.13

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

clase:
45. Servicii de pază şi protecţie pentru persoane,
servicii de pază şi protecţie pentru bunuri şi
obiective.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
18/04/2019-20/04/2019

(210) M 2019 03035
(151) 18/04/2019
(732) A&C FERPRIM SRL, STR.

LEORDENI NR. 4, JUD. ILFOV,
POPESTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

CL Conacul din Livada

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.10; 29.01.12

(591) Culori revendicate:bej deschis, verde
deschis, negru

(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.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 03036
(151) 18/04/2019
(732) IOLANDA-ANGELA DECA, BLD. I.

C. BRATIANU NR. 44, BL. B, ET. 3,
APT. 29, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
RAISANDRA

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
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).
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 03037
(151) 18/04/2019
(732) MEDIDENTSPOT SRL, STR.

GHEORGHE POP DE BĂSEȘTI
NR. 13A, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, 400195, CLUJ,
ROMANIA

(740) ACTA MARQUE AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. EUGEN BROTE NR.
8, JUDEŢ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400075, CLUJ, ROMANIA

(540)

AXA DENT

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#4d5971); gri (HEX #e9e9ea)

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

44. Servicii medicale, servicii de stomatologie,
servicii stomatologice pediatrice, servicii
de estetică dentară, cabinet stomatologic,
servicii de stomatologie estetică, consultaţii
stomatologice şi consiliere în domeniul
stomatologiei, anestezie dentară, servicii
medicale, servicii de igienă dentară, servicii
de asistenţă medicală şi stomatologică,
cu activităţi specifice cum sunt: medicină
dentară, tratamente de stomatologie generală,
endodonţie, protetică dentară, implantologie,
chirurgie dento-alveolară, ortodonţie şi ortopedie
dento-facială, parodontologie, radiologie
dentară, radiodiagnostic dentar, pedodonţie,
odontoterapie, servicii de albire a dinţilor,
închiriere de instrumente stomatologice, servicii
de chirurgie, servicii de chirurgie maxilofacială,
servicii de ortodonţie.

───────

(210) M 2019 03038
(151) 18/04/2019
(732) S.C. ELAREDUCERE S.R.L., STR.

DOROBANŢI NR. 40, BL. 72, SC.
A, ET. P, AP. 1, JUD. IALOMIŢA,
SLOBOZIA, IALOMIȚA, ROMANIA

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

(540)

elaReducere.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24; 29.01.01; 26.05.18

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 03039
(151) 18/04/2019
(732) A&C FERPRIM SRL, STR.

LEORDENI NR. 4, JUD. ILFOV,
POPESTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

La Mami Acasa

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.07

(591) Culori revendicate:brun
(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.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 03040
(151) 18/04/2019
(732) S.C. TEPALOGIC S.R.L., STR.

OPALULUI NR. 13, CAM. 1, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)
zvelt

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 03042
(151) 18/04/2019
(732) VANGHELE CUMITA, STR. VASILE

CONTA NR. 3-5, BL. 1, SC. C, ET.
7, AP. 84, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS COPYRIGHT FOR
BRANDING S.R.L., STR. 11 IUNIE,
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO,
ET. 1, BIROURI A14-15, SECTOR
4 , BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GYROS THESSALONIKIS

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.12

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

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

───────

(210) M 2019 03043
(151) 18/04/2019
(732) ALEXANDRU-CRISTIAN

BLIDARIU, PTA. GARA FILARET
NR. 2, ET. 1, AP. 7, SECTOR
4,, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
8 O'Clock

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

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

───────

(210) M 2019 03044
(151) 18/04/2019
(732) SIBGAL IMPEX SRL, STR. 9 MAI

NR. 80, BL. 80, SC. A, AP. 12,
JUD. BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)
caloriblock

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

19. Cărămizi de beton, cărămizi nearse,
cărămizi, blocuri din beton pentru zidărie
realizate cu agregate uşoare provenite din deşeu
lemnos.

───────
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(210) M 2019 03045
(151) 18/04/2019
(732) SC VELROM SRL, STR.

LAMINORULUI NR. 56A, JUDEŢUL
DÂMBOVIŢA, TÂRGOVIŞTE,
ROMANIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. ARDELENI, NR.1, BL.39A,
SC.1, ET. 5, AP. 21, CAMERA
2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Pâine Domnească

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.02

(591) Culori revendicate:auriu metalic
(Pantone 871 C)

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

30. Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.

───────

(210) M 2019 03046
(151) 18/04/2019
(732) GENIUS NUTRITION SRL,

STRADA CALEA BUCUREŞTI NR.
113A, SAT SĂFTICA, JUD. ILFOV,
COMUNA BALOTEŞTI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
FlexX5

(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, suplimente dietetice
destinate să suplimenteze o dietă normală sau
să aibă beneficii pentru sănătate, înlocuitori ai
meselor, alimente şi băuturi dietetice, adaptate
pentru uz medical sau veterinar.

───────

(210) M 2019 03047
(151) 18/04/2019
(732) GENIUS NUTRITION SRL,

STRADA CALEA BUCUREŞTI NR.
113A, SAT SĂFTICA, JUD. ILFOV,
COMUNA BALOTEŞTI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
VitaminX5

(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, suplimente dietetice
destinate să suplimenteze o dietă normală sau
să aibă beneficii pentru sănătate, înlocuitori ai
meselor, alimente şi băuturi dietetice, adaptate
pentru uz medical sau veterinar.

───────

(210) M 2019 03048
(151) 18/04/2019
(732) S.C. GENIUS NUTRITION SRL,

CALEA BUCUREŞTI NR. 113 A,
SAT SAFTICA, JUDEŢ ILFOV,
BALOTESTI, ILFOV, ROMANIA

(540)
GENIUS NUTRITION The

best or nothing! Collagen X5
(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, suplimente dietetice
destinate să suplimenteze o dietă normală sau
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să aibă beneficii pentru sănătate, înlocuitori ai
meselor, alimente şi băuturi dietetice, adaptate
pentru uz medical sau veterinar.

───────

(210) M 2019 03049
(151) 18/04/2019
(732) S.C. GENIUS NUTRITION SRL,

CALEA BUCUREŞTI NR. 113 A,
SAT SAFTICA, JUDEŢ ILFOV,
BALOTESTI, ILFOV, ROMANIA

(540)
CreaF7

(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, suplimente dietetice
destinate să suplimenteze o dietă normală sau
să aibă beneficii pentru sănătate, înlocuitori ai
meselor, alimente şi băuturi dietetice, adaptate
pentru uz medical sau veterinar.

───────

(210) M 2019 03050
(151) 18/04/2019
(732) S.C. GENIUS NUTRITION SRL,

CALEA BUCUREŞTI NR. 113 A,
SAT SAFTICA, JUDEŢ ILFOV,
BALOTESTI, ILFOV, ROMANIA

(540)
ISOLATE - X5

(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, suplimente dietetice
destinate să suplimenteze o dietă normală sau
să aibă beneficii pentru sănătate, înlocuitori ai
meselor, alimente şi băuturi dietetice, adaptate
pentru uz medical sau veterinar.

───────

(210) M 2019 03051
(151) 18/04/2019
(732) S.C. GENIUS NUTRITION SRL,

CALEA BUCUREŞTI NR. 113 A,
SAT SAFTICA, JUDEŢ ILFOV,
BALOTESTI, ILFOV, ROMANIA

(540)
ivitamins

(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, suplimente dietetice
destinate să suplimenteze o dietă normală sau
să aibă beneficii pentru sănătate, înlocuitori ai
meselor, alimente şi băuturi dietetice, adaptate
pentru uz medical sau veterinar.

───────

(210) M 2019 03052
(151) 18/04/2019
(732) NICOLAE IVAN, STR.

SALCAMULUI NR. 10, JUDEŢ OLT,
SLATINA, OLT, ROMANIA

(540)

Morelli

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor sa
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
18/04/2019-20/04/2019

care constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
comunicărilor şi înregistrărilor, servicii de comerţ
cu bijuterii şi accesorii, produse morochinărie.

───────

(210) M 2019 03053
(151) 18/04/2019
(732) MARIUS CHINA, ŞOS. VITAN

BARZESTI NR. 7D, BL. 4, SC.
4, ET. 5, AP. 449, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

AF AGENTIA DE FOLCLOR

(531) Clasificare Viena: 02.01.04; 02.01.23;
02.03.04; 02.03.23; 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17

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

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

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

───────

(210) M 2019 03054
(151) 18/04/2019
(732) ROMFILATELIA S.A., STR.

FABRICA DE CHIBRITURI NR.
28, OBIECTIVUL 2, CLADIREA
NOUA, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
EFIRO

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

14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase şi
semipreţioase, ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole de legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru desen şi
pentru artişti, pensule, material didactic şi de
instruire, foi, folii şi pungi din material plastic
pentru împachetare şi ambalare, caractere şi
clişee tipografice.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
genţi de voiaj şi de transport, umbrele, umbrele
de soare, bastoane, bice, harnaşament şi
articole de şelărie, zgărzi, lese şi îmbrăcăminte
pentru animale.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2019 03055
(151) 18/04/2019
(732) ROMFILATELIA S.A., STR.

FABRICA DE CHIBRITURI NR.
28, OBIECTIVUL 2, CLADIREA
NOUA, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
EFIRO:TIMPUL

TRECE, TIMBRELE
RĂMÂN.EFIRO:TIME GOES

BY, STAMPS REMAIN.EFIRO:
LE TEMPS PASSE, LES

TIMBRES RESTENT.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase şi
semipreţioase, ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole de legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru desen şi
pentru artişti, pensule, material didactic şi de
instruire, foi, folii şi pungi din material plastic
pentru împachetare şi ambalare, caractere şi
clişee tipografice.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
genţi de voiaj şi de transport, umbrele, umbrele
de soare, bastoane, bice, harnaşament şi
articole de şelărie, zgărzi, lese şi îmbrăcăminte
pentru animale.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 03056
(151) 18/04/2019
(732) MATEI LADEA, INT. DOCTORULUI

NR. 2, JUDEŢ GIURGIU, SAT
JOITA, 087150, GIURGIU,
ROMANIA

(540)

BUSINESS 100

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantele, șireturi și broderii, panglici și funde
ca articole de mercerie, nasturi, capse și copci,
ace și ace cu gămălie, flori artificiale, decorațiuni
pentru păr, păr fals.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
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.

───────
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(210) M 2019 03057
(151) 18/04/2019
(732) THINQ HOME&DECO SRL,

STR. TELEGA NR. 6, TRONSON
B, ET. 11, AP. 66, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

thinq smart home

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

(591) Culori revendicate:turcoaz, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi lut.

───────

(210) M 2019 03058
(151) 18/04/2019
(732) QING JIA INTERNATIONAL

IMPORT EXPORT S.R.L., STR.
THEODOR SPERANTA NR.
135, BL. 83, SC. B, ET. 7, AP.
62, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LS LadyStar

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.

───────
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(210) M 2019 03059
(151) 18/04/2019
(732) SC NEW DESIGN COMPOSITE

SRL, B-DUL PETROCHIMIŞTILOR
NR. 45, JUDEŢUL ARGEŞ,
PITEŞTI, ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
GHERGHITEI NR. 1, BL. 94B, SC.
B, AP. 76, O.P. 11, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 022511, ROMANIA

(540)

NEW DESIGN MEDIA
rebrand solution

(531) Clasificare Viena: 02.03.01; 02.03.23;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.15

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

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

16. Hârtie, articole de hârtie, carton, articole
din carton, materiale colante, produse de
imprimerie, imprimate, fotografii, reprezentări
grafice, reproducere documente, prospecte,
papetărie, cărţi, broşuri, ziare, reviste, periodice,
calendare, agende, articole de birou (cu excepţia
mobilierului), clişee, materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), publicaţii
şi cataloage de prezentare, panouri publicitare
din hârtie sau carton, albume, tipărituri grafice,
felicitări (tipărite), tablouri (picturi), cu sau
fără ramă, broşuri, fotografii (tipărite), ilustraţii,
materiale tipărite, publicaţii tipărite, prospecte,
tipărituri (gravuri), afişe publicitare.
35. Publicitate, servicii de promovare şi
de informare, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, strângerea la un loc,
în beneficiul terţilor, a unor produse şi
servicii diverse (exceptând transportul) pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace

electronice, prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de teleshopping, publicitate on-
line într-o reţea computerizată, servicii de
relaţii publice, reprezentanţă comercială pentru
firme străine, afaceri comerciale în general,
publicitate, editare de presă, licitaţii, marketing,
închiriere, întreţinere şi ipdate-are materiale
şi spaţiu publicitar, publicitate on-line prin
reţele de computere, prin radio şi televiziune,
publicare de texte publicitare, închiriere de
timp şi spaţiu publicitar pentru comunicaţii
media, editare de cărţi, brosuri, ziare, reviste,
periodice, alte publicaţii, ziare online, servicii
de abonamente la ziare, editarea de informaţii
referitoare la programe radio-tv de orice natură,
culegere de date în vederea prelucrării acestora,
consultanţă în administrarea afacerilor, difuzarea
anunţurilor publicitare, distribuire de materiale
publicitare, tehnoredactare, afişare publicitară,
difuzare de anunţuri publicitare, publicarea
de texte publicitare, publicitate radiofonică,
publicitate televizată, publicitate online prin reţea
informatică, închirierea timpului de publicitate
prin orice mijloc de comunicaţie, închiriere de
spaţii publicitare, redactare de texte publicitare,
punere în pagină în scop publicitar, prezentarea
produselor prin orice mijloc de comunicaţie
pentru vânzarea lor, organizare de expoziţii
cu scop publicitar sau comercial, servicii ale
agenţiilor de publicitate, servicii de publicitate şi
reclamă, servicii de publicitate şi de promovare,
şi anume, creare de identităţi corporative şi
de marcă pentru terţi, redactare de texte
publicitare, servicii redacţionale, servicii de
editare, editare de presă şi publicitate scrisă,
producţie şi diseminare de anunţuri publicitare,
închiriere de material publicitar, publicitate
şi reclamă în presă, pe panouri publicitare,
radio şi televiziune, servicii de consultanţă în
domeniul marketingului comercial, publicitate
prin marketing direct, servicii de promovare,
servicii de cercetare de piaţă, studii de piaţă,
sondaje de opinie, relaţii publice, informaţii
statistice şi procesare, procesare de date,
servicii de promovare de bunuri şi servicii
din cadrul diverselor industrii prin distribuirea
de materiale publicitare (broşuri, prospecte,
imprimate, eşantioane), audio şi vizuale şi prin
acordarea de consiliere pentru promovarea
vânzărilor, organizare de evenimente, expoziţii
cu scop comercial şi publicitar, furnizarea on-line
a serviciilor menţionate anterior, dintr-o bază de
date informatică sau de pe internet, compilare de
reclame pentru pagini web pe internet, servicii
de informaţii, de consiliere şi consultanţă privind
serviciile mai sus menţionate.
38. Telecomunicaţii, difuzare de programe
audiovizuale, de radio sau televiziune, prin
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satelit, prin reţele de comunicaţii sau prin
alte mijloace, folosirea de tehnologii de
difuzare care permit utilizatorilor să transmite
date, conţinut audio şi video pe internet,
transmisiuni de radio, transmisie de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune, difuzarea prin
intermediul radioului, închirierea echipamentului
de telecomunicaţii, furnizarea canalelor de
telecomunicaţii pentru serviciile de teleshopping,
asigurarea conexiunilor de telecomunicaţii la
o reţea globală de computere, difuzarea prin
intermediul televizorului, furnizarea accesului
utilizatorilor la reţelele globale de calculatoare,
administrarea unei reţele de telecomunicaţii,
asigurarea accesului la baze de date pe internet,
asigurarea accesului la reţele de telecomunicaţii,
comunicare de informaţii prin televiziune,
comunicare de date prin radio, comunicare
de date prin poştă electronică, comunicare de
informaţii prin mijloace electronice, comunicare
prin calculator, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, difuzare de material
audio şi video pe internet, difuzare de programe
de radio şi televiziune, inclusiv prin reţele de
cablu, difuzare de programe de teleshopping prin
intermediul televiziunii, furnizarea şi închirierea
de instalaţii şi echipamente de telecomunicaţii,
servicii de comunicare online, servicii de
comunicare pentru transmisia de informaţii prin
mijloace electronice, servicii de comunicare
pe calculator pentru transmiterea informaţiilor,
servicii de comunicare pe internet, servicii de
comunicaţii audiovizuale, servicii de comunicaţii
computerizate, servicii de comunicaţii interactive
cu ajutorul calculatorului, servicii de comunicaţii
prin satelit pentru utilizatorii profesionişti, servicii
de conferinţe pe web, servicii de date de poştă
electronică, servicii de difuzare audio şi video
prestate pe internet, servicii de difuzare date,
servicii de difuzare pe pagini web, transmisie
on-line de publicaţii electronice, transmisii audio,
video şi multimedia prin internet şi alte reţele
de comunicaţii, transmitere de informaţii prin
mijloace electronice.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
divertisment televizat, organizarea de concursuri
educative, de divertisment sau de divertisment,
montaj de programe de televiziune, redactare
de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de reporteri de ştiri, servicii de
producţie şi postproducţie de materiale
audio, materiale video şi servicii aferente
acestora pentru industria de publicitate, filme
cinematografice, materiale video, servicii de
studio digital, servicii de producţie digitală,
editarea şi intensificarea sunetelor, suprapunere
de dialoguri, muzică, efecte sonore, dialoguri
şi naraţiuni, post-producţie video, post-producţie

audio, adăugarea de efecte vizuale şi de grafică
la benzi video, benzi audio, medii digitale şi filme,
producţie şi efecte speciale pentru materiale
publicitare, filme şi televiziune, producţie,
prezentare, distribuţie, difuzare simultană,
distribuire în reţea şi închiriere de programe
de radio şi televiziune incluzând materiale
publicitare, divertisment interactiv, înregistrări de
filme, video şi sonore, organizare, producţie şi
prezentare de spectacole, concursuri cu premii,
concursuri, concerte şi evenimente, inclusiv
toate serviciile menţionate mai sus prestate
on-line dintr-o reţea de calculatoare sau prin
internet sau extraneturi, realizare de programe
şi emisiuni de radio şi televiziune, producţie
de conţinut cu destinaţie online, organizare de
evenimente cu scop educativ şi divertisment,
organizare de expoziţii şi târguri cu scop
cultural, activităţi culturale, educaţie, instruire,
divertisment şi recreere, exploatarea publicaţiilor
electronice on-line nedescărcabile, publicare
electronică on-line a cărţilor şi periodicelor, jocuri
on-line într-o reţea de calculatoare, realizare a
emisiunilor de tv, servicii de regizor tv, reporter,
servicii de redactor, realizator, editor tv, servicii
de înregistrări magnetice, procesare, machetare,
imagine, iluminat artistic, audio, video, programe
radiofonice şi tv, emisiuni de divertisment radio
şi tv, pregătire şi producere de filme, altele decât
cele publicitare, organizare de cursuri şi cursuri
de perfecţionare în domeniul sănătăţii, producţie
de filme în domeniul sănătăţii şi educaţiei
sanitare, organizare de conferinţe, congrese,
seminarii, simpozioane, publicare de texte, altele
decât cele publicitare, informaţii educative.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, servicii de
creare şi menţinere de site web, crearea şi
întreţinerea siteurilor web pentru terţi, servicii
de proiectare privind crearea de reţele, crearea
şi întreţinerea de pagini web personalizate,
crearea şi proiectarea de pagini web pentru
terţi, proiectare şi design grafic pentru crearea
site-urilor web, consultanţă privind crearea
şi proiectarea de site-uri web, crearea şi
întreţinerea de site-uri web pentru telefoane
mobile, proiectare şi design grafic pentru crearea
paginilor web pe internet, consultanţă privind
crearea şi proiectarea de site-uri web pentru
comerţ electronic, consultanţă în legătură cu
crearea de pagini principale şi de pagini de
internet, dezvoltare de software de calculator
pentru crearea de ghiduri electronice de
programe de televiziune, găzduirea unui site
web online pentru crearea şi găzduirea de
micro site-uri web pentru afaceri, scriere la
comandă de programe, de software şi de coduri
de calculator pentru crearea de pagini web
pe internet, furnizare de acces temporar la
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program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea şi publicarea de jurnale şi
bloguri personale online, creare de pagini web,
proiectare de pagini web, programare de pagini
web, proiectare de portaluri web, găzduire de
portaluri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, design de site-uri web, găzduire de pagini
web personalizate, programare de pagini web
personalizate, întreţinere de site-uri web, servicii
de dezvoltare de pagini web, dezvoltare de
pagini web pentru terţi, consultanţă în materie
de design web, gestionare de pagini web
pentru terţi, crearea şi întreţinerea siteurilor web
pentru terţi, proiectare de pagini web în scopuri
publicitare, creare, proiectare şi întreţinere de
pagini web, găzduire de pagini web pe internet
(hosting), închiriere de spaţii de stocare pentru
site-uri web, programare de software pentru
publicitate online, găzduire de spaţiu de memorie
electronic pe internet pentru publicitatea la
produse şi servicii, design de arte grafice,
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(IT).

───────

(210) M 2019 03060
(151) 18/04/2019
(732) MCF CONSTRUCT 2000,

INTRAREA MR. SOFRAN
NR.1, DEMISOL, BOXA 3, BL.
C1, CONSTANŢA, 900544,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

ALPHA BUILDERS
GHIDAŢI DE CALITATE

(531) Clasificare Viena: 01.03.02; 01.03.12;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru
(HEX=#1E4053)

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

37. Construcții de clădiri, servicii de construcții,
servicii de construcții civile, servicii de
management în construcții, servicii de dezvoltare
imobiliară (construcții), servicii de construcții
de clădiri, servicii de gestiune a lucrărilor de
construcții, servicii de construcții referitoare la
clădiri pentru locuințe.

───────

(210) M 2019 03061
(151) 18/04/2019
(732) CATALIN IFRIM, STR. MOISE

NICOARA NR. 37, AP. 1, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Metropolitan Residence

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

37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2019 03062
(151) 18/04/2019
(732) ATESPAN SRL, STR. PIETII NR.

71, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BRUTARIA RANIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

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

───────

(210) M 2019 03063
(151) 18/04/2019
(732) LAURA PETRESCU, SOS. VITAN-

BARZESTI NR. 7D-7E, CORP
C', ET. 5, AP. 65, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
FLORENTINA VADUVA, STR.
ABRUD NR. 38B, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Go Beautiful

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

clase:
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinți nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esențiale, preparate de albire și
alte substanțe de spălare, preparate de curățare,
lustruire, degresare și abrazive.

───────

(210) M 2019 03064
(151) 18/04/2019
(732) LAURA PETRESCU, SOS. VITAN-

BARZESTI NR. 7D-7E, CORP
C', ET. 5, AP. 65, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
FLORENTINA VADUVA, STR.
ABRUD NR. 38B, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Girls Own cosmetics

(531) Clasificare Viena: 24.09.03; 27.05.01;
29.01.02

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

clase:
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinți nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esențiale, preparate de albire și
alte substanțe de spălare, preparate de curățare,
lustruire, degresare și abrazive.

───────
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(210) M 2019 03065
(151) 18/04/2019
(732) CABA INNOVATIVE CONSTRUCT

S.R.L., BD. LACUL TEI NR.
31-33, ET. 1, AP. 2, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEȘTI NR. 11, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CABA

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.23;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
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.

───────

(210) M 2019 03066
(151) 18/04/2019
(732) DFRNT CLOTHING SRL, STR.

APOSTOL MĂRGĂRIT NR.
2, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

DFRNT

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2019 03067
(151) 18/04/2019
(732) CABA INNOVATIVE CONSTRUCT

S.R.L., BD. LACUL TEI NR.
31-33, ET. 1, AP. 2, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEȘTI NR. 11, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

102 The Address
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(531) Clasificare Viena: 24.15.01; 24.15.21;
27.05.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:auriu, galben, alb,
maro

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

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.

───────

(210) M 2019 03068
(151) 18/04/2019
(732) COMPLEX HOTELIER STEAUA

DE MARE SRL, BDUL.
ALEXANDRU LĂPUȘNEANU NR.
185, SPAȚIUL COMERCIAL 2, BL.
LP4, PARTER, JUD. 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)

BALNEOTONIC

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale, servicii oferite de
complexuri balneare, servicii medicale de
stațiuni balneare, servicii de staţiuni balneare
pentru sănătate, servicii de case de odihnă,
furnizare de centre de recuperare fizică, servicii
de tratamente medicale oferite de un centru SPA,
servicii de terapie, servicii de igienă şi îngrijirea
frumuseţii pentru oameni, masaj, furnizare de
facilităţi de saună, hidromasaj, băi turceşti, solar
şi spaţii de bronzare, servicii de
aromaterapie.

───────

(210) M 2019 03069
(151) 18/04/2019
(732) EUROPEXPO FAIRS SRL, B-

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

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

(540)

Pack&FoodNews Today
is a Pro News Day!

(531) Clasificare Viena: 20.05.03; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13

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

clase:
9. Ziare şi reviste electronice descărcabile,
publicaţii on-line.
16. Ziare şi reviste (tipărituri).
41. Organizarea și susținerea seminariilor,
organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor,
organizarea expozițiilor în scop cultural și
educațional.

───────
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(210) M 2019 03070
(151) 18/04/2019
(732) APAN BUSINESS CARS S.R.L.,

STR. DN22B, KM 4, NR. 4,
JUDEȚUL BRĂILA, BRĂILA,
BRĂILA, ROMANIA

(540)

D Drive2U

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.21; 27.07.01; 27.07.17; 29.01.13;
26.11.02; 26.11.12

(591) Culori revendicate:alb, portocaliu
(Pantone Orange 021C), albastru
(Pantone 540C)

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
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.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
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.

───────

(210) M 2019 03071
(151) 18/04/2019
(732) ASOCIATIA BIROU PENTRU

ARTA SI CERCETARE, BD.
BUREBISTA NR. 2, BL. D14, SC. 4,
AP. 114, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
031108, BUCUREȘTI, ROMANIA
DUMITRU RUSU, STR. FAUREI
NR. 5, BL. C9, SC, D, AP. 132,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Socialist Mosaics

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice, broșuri tipărite, cataloage, reviste ca
suplimente la ziare, anuare, albume fotografice,
cărți promoționale, reviste, publicaţii periodice
(tipărituri).
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii educative și de
instruire, organizare de conferinţe, expoziţii și
concursuri în scopuri culturale și educative,
organizarea și conducerea de seminarii,
organizare de seminarii și congrese, educaţie,
divertisment si sport, organizare de ateliere de
lucru și seminarii în aprecierea artei, servicii
de consultanță și informare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de congrese,
coordonare de cursuri, seminarii și ateliere de
lucru, organizare de seminarii și conferinţe,
organizare de congrese și de conferinţe în
scopuri culturale și educative.
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,
cercetare în domeniul construcţiilor, inspecţia
clădirilor (expertize), controlul calităţii clădirilor și
a formelor de artă finalizate, servicii de analiză
a comportamentului structural al clădirilor și
a formelor de artă, monitorizarea activităţilor
care influiențează mediul în clădiri și a formelor
de artă plastică, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de clădiri și a formelor de artă,
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servicii de proiectare pentru interioare de clădiri
și a formelor de artă, cercetare în domeniul
construcţiilor de clădiri, al urbanismului și a
formelor de artă plastică, proiectare, crearea
și programarea de pagini web, consultanță
în materie de design de pagini web, crearea
și întreținerea de pagini web personalizate,
crearea , proiectarea și întreținerea de pagini
web, crearea și întreținerea site-urilor web
pentru terţi, furnizare de spaţiu web pentru
terţi, furnizare de spaţiu pe internet pentru web
bloguri.

───────

(210) M 2019 03072
(151) 18/04/2019
(732) AMIN MUHAMMAD, SOS.

GANEASA NR. 53, JUDEȚUL
ILFOV, SAT AFUMAȚI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

BYBO Bumbac

(531) Clasificare Viena: 26.11.01; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte și
pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2019 03073
(151) 18/04/2019
(732) JAVAID SAKANDER, STR.

DOAMNA GHICA NR. 8, BL.
1-2, SC. G, AP. 228, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CARACAL Socks

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.12

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte și
pentru acoperirea capului.

───────
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(210) M 2019 03074
(151) 18/04/2019
(732) ASCON PARTNERS SRL, STR.

CPT. CUTUI, BL. Q6, SC. B, ET.
12, AP. 8, JUDEȚUL ARGEȘ,
MUNICIPIUL PITEȘTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) Cabinet de Proprietate Industrială
Vlad I.Anda, STR. PORII NR.152,
AP.96, JUD.CLUJ, FLOREŞTI,
CLUJ, ROMANIA

(540)

ASCON PARTNERS

(531) Clasificare Viena: 26.03.01; 27.05.01;
29.01.12

(591) Culori revendicate:gri
închis (HEX=#303E49), (gri
deschis(HEX=#A7AAAD,
HEX=#A7A9AC), albastru
(HEX=#2F3E49),

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

37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.

───────

(210) M 2019 03075
(151) 18/04/2019
(732) ROYAL ART EVENTS SRL,

STR. HORIA MACELARU NR.
83, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011941,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ROYAL ART MOGOSOAIA

(531) Clasificare Viena: 05.03.04; 24.01.11;
07.01.01; 26.11.02; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:auriu
(HEX=#C4A675), negru

(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)

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
18/04/2019-20/04/2019

(210) M 2019 03076
(151) 18/04/2019
(732) BIO INTEGRA SRL , STRADA

GRIGORE URECHE, NR. 7, CASA
CU ABSIDĂ, PARTER, JUD. IAŞI
, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, B-DUL CAROL I NR. 4, CORP
A, ET. 1, BIROU 107, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

ONCOFORTE CBD ULTRA

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 27.03.15; 26.15.01; 26.13.01

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

clase:
5. Produse farmaceutice, substanţe şi alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
suplimente alimentare pe bază de minerale,
suplimente dietetice destinate să suplimenteze
o dietă normală sau să aibă beneficii pentru
sănătate.
35. Publicitate, marketing, organizarea de
târguri si expozitii în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de vânzare privind produsele
farmaceutice, suplimentele alimentare pe bază
de minerale si suplimentele dietetice destinate
să suplimenteze o dietă normală sau să aibă
beneficii pentru sănătate.

───────

(210) M 2019 03077
(151) 18/04/2019
(732) NEXTILO S.R.L., STR. GUTUIULUI

NR. 5, AP. 1, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) Cabinet de Proprietate Industrială
Vlad I.Anda, STR. PORII NR.152,
AP.96, JUD.CLUJ, FLOREŞTI,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Perdele de Colecție
21 Decoration Style

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.13; 27.07.11; 27.07.13; 26.11.12;
26.01.18

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

clase:
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
40. Croitorie, servicii de croitorie.

───────
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(210) M 2019 03078
(151) 18/04/2019
(732) Centrul Medical Synprax

SRL, STR. PREOT FLORIN
SAVULESCU NR. 8A, JUD.
DAMBOVITA, VULCANA-BAI,
137535, DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

MEDIC ZONE

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 27.03.03; 27.03.15;
20.05.07; 03.11.03

(591) Culori revendicate:mov (Pantone 269
C), alb

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

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2019 03079
(151) 18/04/2019
(732) VLAD ADRIAN CRISTEA, STR.

ALEXANDRU XENOPOL NR.
26, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400475, CLUJ, ROMANIA

(540)

BRANDION AGENŢIE
DE MARKETING/

BRANDING/DESIGN

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 26.11.07

(591) Culori revendicate:negru, galben (HEX
#F3EC19)

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de agenţie de
publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
postarea de afişe publicitare, auditul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, evaluări ale afacerilor, consultanţă
în organizarea afacerilor, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, informaţii în domeniul
afacerilor, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii
de informaţii competitive, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilarea indexurilor de informaţii pentru
scopuri comerciale sau publicitare, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
proiectarea de materiale publicitare, servicii de
aşezare în pagină pentru scopuri publicitare,
studii de marketing, servicii de informaţii
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
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marketing, servicii de relaţii media, servicii
de comunicaţii corporative, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
publicitate exterioară, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, publicarea de
texte publicitare, promovarea vânzarilor pentru
terţi, scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, marketing cu public ţintă, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, optimizarea traficului site-urilor web,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, procesarea cuvintelor, scrierea de
texte publicitare, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, sondaje de opinie, studii de
piaţă, optimizarea motoarelor de căutare,
optimizarea traficului pe site, optimizarea
motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor, consultanță cu privire la optimizarea
motoarelor de căutare, servicii publicitare
cu privire la crearea identității corporative
și de brand, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin mijloacele de media
socială, servicii de consultanță privind relațiile
publice, servicii de publicitate, promovare
și relații publice, realizare de studii în
domeniul relațiilor publice, consultanță cu
privire la strategia de comunicare în domeniul
relațiilor publice, publicitate online, servicii de
comenzi online (vânzare), servicii de comenzi
online computerizate (vânzare), publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
promovare online de rețele informatizate și
pagini web, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, servicii publicitare de
tip pay per click.
38. Transmisie de informații online, servicii
de comunicare online, furnizare de servicii
de comunicații online, furnizarea accesului la
conținut multimedia online, telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, servicii grafice digitale,
informaţii în materie de educaţie, microeditare,
informaţii în materie de divertisment, servicii de
paginare pentru alte scopuri decât cel publicitar,
servicii ale agenţiilor de modele pentru artişti,
furnizarea de publicaţii electronice, care nu pot
fi descărcate, publicare de cărţi, publicare on-
line de cărţi şi reviste electronice, publicare
de texte, altele decât textele publicitare,
informaţii în materie de recreere, traducere şi
interpretare, înregistrări pe benzi video (filmare),

academii (educaţie), organizarea şi susţinerea
conferinţelor, transfer de know-how (instruire),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, fotografie, organizarea şi
susţinerea de seminarii, formare în domeniul
designului (instruire), servicii educaționale în
domeniul designului, furnizarea de tutoriale
online, publicarea de materiale multimedia
online, publicare online de ziare electronice.
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,
servicii de arhitectură, onversia datelor şi a
documentelor de pe un suport fizic către un
suport electronic, servicii de design vestimentar,
design grafic, design de ambalaje, servicii de
design de brand, design vizual, design industrial,
design de produs, design artistic industrial,
stilism (design industrial), artă grafică și design,
servicii de design industrial, servicii de design
arhitectural, servicii de design comercial, design
grafic și industrial, consultanță privind designul
ambalajelor, proiectarea (designul) spațiului
interior, evaluări tehnice privind designul, servicii
tehnologice privind designul, cercetare în
domeniul designului, planificare în domeniul
designului, design de site-uri web, servicii de
design de produs, design și dezvoltare de
software, design și dezvoltare de produs, design
grafic asistat de
calculator, design de cărți de vizită, analiză a
designului de produs, evaluare a designului de
produs, servicii de design interior și exterior,
consultanță în materie de design web, analiza
și evaluarea designului produselor, consultanță
profesională în materie de design industrial,
design de pagini principale și pagini web, creare
și design de site-uri web pentru terți.

───────
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(210) M 2019 03080
(151) 18/04/2019
(732) VASTINT ROMANIA S.R.L.,

SPLAIUL UNIRII NR. 165,
CLADIREA TN OFFICES 1, ET.
1, BIROUL NR. 1, SECTOR
3, BUCURESTI, 030133,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BGB OFFICES

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.17; 05.01.16

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

clase:
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.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
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.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.

───────

(210) M 2019 03081
(151) 18/04/2019
(732) VASTINT ROMANIA S.R.L.,

SPLAIUL UNIRII NR. 165,
CLADIREA TN OFFICES 1, ET.
1, BIROUL NR. 1, SECTOR
3, BUCURESTI, 030133,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BGB

(531) Clasificare Viena: 05.01.16; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
369C), alb

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

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.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
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.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.

───────
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(210) M 2019 03082
(151) 18/04/2019
(732) VASTINT ROMANIA S.R.L.,

SPLAIUL UNIRII NR. 165,
CLADIREA TN OFFICES 1, ET.
1, BIROUL NR. 1, SECTOR
3, BUCURESTI, 030133,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BGT OFFICES

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

(591) Culori revendicate:verde (Pantone 369
C), alb

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

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.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
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.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.

───────

(210) M 2019 03083
(151) 18/04/2019
(732) VASTINT ROMANIA S.R.L.,

SPLAIUL UNIRII NR. 165,
CLADIREA TN OFFICES 1, ET.
1, BIROUL NR. 1, SECTOR
3, BUCURESTI, 030133,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BGT

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.17; 05.01.16

(591) Culori revendicate:verde (Pantone 369
C), alb

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

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.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
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.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.
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───────

(210) M 2019 03084
(151) 18/04/2019
(732) VASTINT ROMANIA S.R.L.,

SPLAIUL UNIRII NR. 165,
CLADIREA TN OFFICES 1, ET.
1, BIROUL NR. 1, SECTOR
3, BUCURESTI, 030133,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BGI OFFICES

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 05.01.16;
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde (Pantone 369
C), alb

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

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.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
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.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru

oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.

───────

(210) M 2019 03085
(151) 18/04/2019
(732) VASTINT ROMANIA S.R.L.,

SPLAIUL UNIRII NR. 165,
CLADIREA TN OFFICES 1, ET.
1, BIROUL NR. 1, SECTOR
3, BUCURESTI, 030133,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BGI

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 05.01.16;
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde (Pantone 369
C), alb

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

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.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
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43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.

───────

(210) M 2019 03086
(151) 18/04/2019
(732) VASTINT ROMANIA S.R.L.,

SPLAIUL UNIRII NR. 165,
CLADIREA TN OFFICES 1, ET.
1, BIROUL NR. 1, SECTOR
3, BUCURESTI, 030133,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BGC OFFICES

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 05.01.16;
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde (Pantone 369
C), alb

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

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.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
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.

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.

───────

(210) M 2019 03087
(151) 18/04/2019
(732) VASTINT ROMANIA S.R.L.,

SPLAIUL UNIRII NR. 165,
CLADIREA TN OFFICES 1, ET.
1, BIROUL NR. 1, SECTOR
3, BUCURESTI, 030133,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BGC

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.17; 05.01.16

(591) Culori revendicate:verde (Pantone 369
C), alb

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

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.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
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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.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.

───────

(210) M 2019 03088
(151) 18/04/2019
(732) OMEGA PHARMA INNOVATION

& DEVELOPMENT NV, STR.
VENECOWEG NR. 26, NAZARETH,
9810, BELGIA

(740) Ratza si Ratza SRL, B-DUL A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)
COLDIMMUN

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

5. Preparate și substanțe farmaceutice și
medicale pentru uz uman, preparate
farmaceutice pentru tratarea răcelii, preparate
farmaceutice pentru tratarea gripei, preparate
pentru decongestionare, preparate cu
paracetamol pentru administrare orală,
preparate pentru tratarea tusei, vitamine şi
suplimente nutritive, dropsuri pentru gât,
sprayuri medicamentoase pentru gât, preparate
farmaceutice și medicinale pentru tratarea
durerilor în gât, preparate farmaceutice
și medicinale pentru tratarea infecțiilor
sistemului respirator, preparate farmaceutice
pentru prevenirea infecțiilor în gât, preparate
farmaceutice pentru prevenirea răcelii și
gripei, preparate farmaceutice pentru a facilita
recuperarea după răceală și gripă.

───────

(210) M 2019 03089
(151) 19/04/2019
(732) EDIL CONSTRUCT IASI SRL, STR.

FANTANILOR NR. 12, JUD. IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)

ESQ VILLAGE

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.17; 26.04.04

(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
închis

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

35. Publicitate, publicitate on-line prin
intermediul site-urilor web, activităţi de
promovare a serviciilor şi a firmei, servicii
de promovare a vânzărilor pentru proiecte
imobiliare, servicii de promovare de proiecte
imobiliare, de renovare a proprietăţilor imobiliare,
pentru dezvoltarea terenurilor şi proprietăţilor
(clădirilor), servicii de cumpărare şi de
vânzare a proprietăţilor imobiliare, lucrări
de birou, servicii de secretariat specifice
activităţilor de birou, dar şi în legătură cu
administrarea unor complexuri de clădiri şi
centre urbane sau zone de interes urban,
gestiunea afacerilor comerciale, conducerea şi
administrarea afacerilor din domeniul imobiliar,
regruparea în avantajul terţilor a bunurilor
imobiliare (expeptând transportul lor) pentru a
permite clientilor să le vadă şi să le achizitioneze
cât mai comod, administraţie comercială,
organizare de expoziţii şi târguri în scopuri
comerciale sau de publicitate, consultanţă
şi managementul de afaceri în domeniul
vânzarilor cu amănuntul (retailing), activităţi
de retail, cercetarea pieţei, cercetări pentru
afaceri, relaţii publice, promovarea vânzarilor
pentru terţi, consultanţă profesională despre
afaceri, asistenţă şi consultanţă în gestionarea
afacerilor comerciale, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor comerciale cu privire
la construcţii, managementul afacerilor din
domeniul închirierii de spaţii de birouri, spaţii
comerciale şi spaţii urbane pentru diferite
destinaţii, asistenţă, consultanţă şi servicii de
management de proiect în legătură cu proiecte
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de construcţii şi dezvoltări imobiliare, închiriere
de echipamente și mașini de birou, închirierea
spațiilor publicitare în clădiri de birouri și
spații comerciale, servicii comerciale derulate de
agenții imobiliare.
36. servicii de planificare şi organizare
în sectorul dezvoltărilor imobiliare, agenţii
imobiliare, agenţii de închiriere imobiliară,
servicii privind estimările imobiliare, servicii de
administrare de imobile si proprietati şi anume:
servicii de închirieri/ subînchirieri/concesionări
de bunuri imobiliare/birouri, evaluare a
bunurilor imobiliare și evaluarea costurilor
de reparații (evaluări financiare), servicii de
închiriere și leasing imobiliar, în legătură
cu imobile, închiriere apartamente, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), managementul
apartamentelor si a proprietăţilor imobiliare,
colectarea chiriilor, activități de brokeraj imobiliar,
management imobiliar, servicii de consultanţă în
afaceri imobiliare, servicii de investiţii imobiliare,
servicii de achiziţii imobiliare, intermediere
pentru închirierea de proprietăţi imobiliare,
consultanţă în investiţii imobiliare, servicii de
finanţare în legătură cu proiecte de construcţii
şi proiecte imobiliare, organizarea finanţărilor
pentru proiecte de construcţii, servicii de
planificare și organizare în sectorul dezvoltărilor
imobiliare, servicii de operaţiuni financiare în
scopul realizării fondurilor din activele imobiliare.
37. Construcţii civile, construcţii de ansambluri
rezidenţiale, clădiri de birouri, spaţii comerciale,
magazine si gherete comerciale, drumuri (străzi)
şi poduri, construcţii de hale industriale şi
spaţii logistice, servicii de instalaţii, reparaţii şi
întreţinere ale rețelelor și sistemelor electrice
și de iluminat, servicii de instalaţii, reparaţii şi
întreţinere ale sistemelor anti-furt, servicii de
instalaţii, reparaţii şi întreţinere ale sistemelor
de încălzire, instalaţii, reparaţii şi întreţinere
ale echipamentelor de aer condiționat (de
uz industrial), lucrări de instalaţii sanitare
şi de încălzire centrală şi de montaj de
echipamente şi utilaje tehnologice la clădiri
şi construcţii, servicii de curățenie pentru
imobile (interior), servicii de curățenie pentru
imobile (suprafață exterioară), servicii de
curățenie industrială pentru imobile, servicii
pentru acoperișuri (construcții), dezvoltarea
interioarelor (construcţii), servicii de schelărie
(montaj de schele), servicii de zugravire, de
tencuire, de învelire de acoperişuri, amenajarea
(echiparea), întreţinerea, restaurarea şi
repararea clădirilor publice şi rezidenţiale,
servicii de izolare contra umezelii (construcţii),
demolarea clădirilor, închiriere de echipamente
de construcţii, servicii de planificare de şantier,

informaţii legate de construcţii si consultanţă
pentru construcţii, organizarea, supervizarea şi
conducerea lucrărilor de construcţii.
41. Închirierea complexurilor sportive şi de
agrement.
43. Închiriere de spaţii de lucru, închirierea de
spaţii pentru evenimente, hoteluri şi cazare
temporară.

───────

(210) M 2019 03090
(151) 19/04/2019
(732) NEW ERA EXCLUSIVE SRL, STR.

PETRE ISPIRESCU NR. 11, BL. M
217, SC. A, ET. 4, AP. 14, CAMERA
3, SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BonDia good for living

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10

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

clase:
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice,
lenjerii de pat, lenjerii de pat din frotir, saci de
dormit (lenjerii), lenjerii de pat cu volane, lenjerii
de pat cu falduri, lenjerii de pat şi feţe de mese,
lenjerii de pat din material textil neţesut, ţesături
matlasate (lenjerii de pat), materiale textile
pentru confecţionarea lenjeriilor, materiale textile
pentru învelirea pernelor, huse pentru perne,
feţe decorative pentru perne, ţesături matlasate
(huse pentru perne şi saltele), feţe de plapumă,
pleduri, paturi tip pled, pleduri de călătorie,
pleduri de voiaj din tartan, pleduri şi cuverturi
de pat, feţe de masă, feţe de masă plastice,
feţe de masă de damasc, feţe de masă din
materiale textile, cuverturi, cuverturi matlasate,
cuverturi tricotate, cuverturi pentru canapea,
cuverturi din eponj, cuverturi din frotir, cuverturi
pentru paturi, cuverturi pentru pat, cuverturi
pentru pătuţuri, cuverturi de masă, cuverturi
pentru picioare, cuverturi de pat, cuverturi pentru
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canapele, cuverturi de pat matlasate, cuverturi
din materiale textile,
cuverturi umplute cu semipuf, cuverturi umplute
cu puf, cuverturi pentru saltele japoneze,
cuverturi de pat căptuşite, cuverturi matlasate
pentru paturi, cuverturi de pat (paturi), cuverturi
matlasate (lenjerie de pat), cuverturi de pat
cu volane, cuverturi cu falduri pentru paturi,
cuverturi pentru paturi pentru copii, cuverturi
umplute cu materiale de umplutură, cuverturi
umplute cu materiale de umplutură sintetice.
35. Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
a unor produse diverse (exceptând transportul
lor) pentru a permite clienţilor să le vadă şi
să le cumpere comod, prin magazine engros
sau en-detail, inclusiv magazine on-line, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web, inclusiv cele de
social-media, sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de import-export, consiliere comercială
pentru consumatori, demonstraţii cu produse,
intermedieri de promoţii de vânzare, distribuirea
de eşantioane, compilarea şi sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
publicitate, marketing, licitaţii, organizarea de
expoziţii şi târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, managementul şi administrarea
afacerilor, consultanţă şi evaluare în afaceri.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea, creare articole din materiale textile,
lenjerii de pat, cuverturi de masa, dezvoltare
site web, găzduire de conţinut digital şi anume
jurnale şi bloguri online.

───────

(210) M 2019 03091
(151) 19/04/2019
(732) SC ALBRAU PROD SA, STR.

GRIGORE MANOLESCU, NR. 7A,
BIROU 1, PARTER, SECTORUL 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL ,
STR. GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV,
SNAGOV, ROMANIA

(540)

Albrau

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 24.01.13

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

clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice.

───────

(210) M 2019 03092
(151) 19/04/2019
(732) ECOLOGIC 3R AMBALAJE SA,

BDUL. ALEXANDRU IOAN CUZA
NR. 152, JUD. BRĂILA, BRĂILA,
810025, BRĂILA, ROMANIA

(540)
GLUBEDEX

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

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

───────
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(210) M 2019 03093
(151) 19/04/2019
(732) REGIA NATIONALA A

PADURILOR ROMSILVA REGIE
AUTONOMA DE STAT, STR.
PETRICANI NR. 9A, SECTOR
2, BUCURESTI, 023841,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

APISILVA MIEREA
CU DICHIS PRODUSĂ
FĂRĂ COMPROMIS

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.13; 27.05.24

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

clase:
30. Zahăr, miere, sirop de melasă.

───────

(210) M 2019 03094
(151) 19/04/2019
(732) ECOLOGIC 3R AMBALAJE SA,

BDUL. ALEXANDRU IOAN CUZA
NR. 152, JUD. BRĂILA, BRĂILA,
810025, BRĂILA, ROMANIA

(540)
MULLER

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

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

───────

(210) M 2019 03095
(151) 19/04/2019
(732) SC ALBRAU PROD SA, STR.

GRIGORE MANOLESCU, NR. 7A,
BIROU 1, PARTER, SECTORUL 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL ,
STR. GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV,
SNAGOV, ROMANIA

(540)

Zimbru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.13;
24.01.09; 03.04.01; 03.04.24

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

32. Bere, băuturi nealcoolice.
───────
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(210) M 2019 03097
(151) 19/04/2019
(732) ANDREEA BERDILĂ, STR.

DINU VINTILA NR. 6B, BL. 2, SC.
H, ETAJ 3, AP. 153, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL ,
STR. GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV,
SNAGOV, ROMANIA

(540)

GRĂDINIȚA RIO

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.17; 03.07.15; 03.07.24;
03.07.25

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

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

41. Educație, educație preșcolară, instruire
educativă.

───────

(210) M 2019 03098
(151) 19/04/2019
(732) S.C. GINO PROD COM S.R.L, STR.

DUMITRU SAMOILA NR. 2, BL.
88, SC. 2, ET. 4, AP. 29, SECTOR
4, BUCURESTI, 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)

G CASA GINO

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 03.13.01; 24.01.15; 26.11.12

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

clase:
18. Bagaje, pungi, portofele, sacoșe pentru
cumpărături, sacoșe pentru provizii, sacoșe de
umăr, sacoșe textile pentru cumpărături, sacoșe
de cumpărături din pânză.
24. Lenjerie de uz casnic, produse textile pentru
bucătărie și masă, lenjerie de pat și pături,
materiale textile pentru confecționarea lenjeriilor
de uz casnic, lenjerii de pat și fețe de mese, fețe
de pernă, naproane pentru masă.
25. Sorțuri (îmbrăcăminte), halate de baie, veste
(îmbrăcăminte).
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi
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de comunicaţii, furnizare de informaţii privind
produsele din indexuri baze de date, în care
se poate căuta, cu informaţii, inclusiv text,
documente electronice, baze de date, informaţii
grafice şi audiovizuale, prin intermediul reţelelor
de calculator şi globale, regruparea în avantajul
terților a lenjerie,
produse textile pentru bucătărie și masă,
lenjerie de pat și pături, materiale textile pentru
confecționarea lenjeriilor, lenjerii de pat și fețe
de mese, fețe de pernă, naproane pentru
masă, sorțuri (îmbrăcăminte), halate de baie,
veste, bagaje, pungi, portofele și alte accesorii,
sacoșe pentru cumpărături, sacoșe pentru
provizii, sacoșe de umăr, sacoșe textile pentru
cumpărături, sacoșe de cumpărături din pânză
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clientilor să le vadă şi să le achizitioneze cât
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web şi prin intermediul emisiunilor de
teleshopping.

───────

(210) M 2019 03099
(151) 19/04/2019
(732) SC BRAND EMOTION SRL, ŞOS.

PIPERA NR. 4, ET. 4, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Bucharest Business School

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în stiintă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compactdiscuri,
dvd-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
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, functii de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
instruire (traininguri), cursuri de dezvoltare
personală, cursuri educaţionale, cursuri
postuniversitare, cursuri orientare profesională,
cursuri perfecţionare companii.

───────

(210) M 2019 03100
(151) 19/04/2019
(732) SC BRAND EMOTION SRL, ŞOS.

PIPERA NR. 4, ET. 4, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BBII BUCHAREST BUSINESS
& INNOVATION INSTITUTE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în stiintă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei
electrice, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau
imaginii, suporturi magnetice de stocare a
datelor, discuri de vinil, compactdiscuri, dvd-uri şi
alte suporturi de înregistrare digitale, mecanisme
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pentru aparate care funcţionează cu fise, case
de marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, software
pentru computere, dispozitive pentru stingerea
incendiilor.
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, functii de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
instruire (traininguri), cursuri de dezvoltare
personală, cursuri educaţionale, cursuri
postuniversitare, cursuri orientare profesională,
cursuri perfecţionare companii.

───────

(210) M 2019 03101
(151) 19/04/2019
(732) SC BRAND EMOTION SRL, ŞOS.

PIPERA NR. 4, ET. 4, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Bucharest Business Institute

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în stiintă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei
electrice, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau
imaginii, suporturi magnetice de stocare a
datelor, discuri de vinil, compactdiscuri, dvd-uri şi
alte suporturi de înregistrare digitale, mecanisme
pentru aparate care funcţionează cu fise, case
de marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, software
pentru computere, dispozitive pentru stingerea
incendiilor.

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, functii de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
instruire (traininguri), cursuri de dezvoltare
personală, cursuri educaţionale, cursuri
postuniversitare, cursuri orientare profesională,
cursuri perfecţionare companii.

───────

(210) M 2019 03102
(151) 19/04/2019
(732) OVIBEST SRL , STR. GĂRII NR.

34, JUD. SATU MARE
, LOC. MARNA NOUA, SATU
MARE, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV

(540)

OVIBEST

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.18; 24.15.01; 24.15.13

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

clase:
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri (Solicităm protecţie pentru
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întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
40. Tratarea materialelor (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 03103
(151) 19/04/2019
(732) S.C. STEIN SYSTEM S.R.L.,

STR. ALEXANDRU IOAN CUZA
NR. 1, CORP C2, JUDEŢ ILFOV,
COMUNA TUNARI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

GRÜNWELT

(531) Clasificare Viena: 01.05.01; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
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───────

(210) M 2019 03104
(151) 19/04/2019
(732) S.C. VOVO SPIRIT S.R.L., ALEEA

RĂŞINARI NR. 1, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)
vovo

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 03105
(151) 19/04/2019
(732) S.C. SARMIS RETEZAT S.R.L.,

SAT SARMIZEGETUSA NR. 208 A,
SARMIZEGETUSA, HUNEDOARA,
ROMANIA

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

(540)
OŢET MARGINEA

(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 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 03106
(151) 19/04/2019
(732) A&A E-ŢIG BP S.R.L., STR.

ROMANA NR. 24, JUDEŢ IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

DON'T SMOKE Just
Vape justvape.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.15; 26.01.18

(591) Culori revendicate:alb, albastru
deschis, albastru închis, roz, mov

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

34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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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 03107
(151) 19/04/2019
(732) Fab Team Security, STR. AVRAM

IANCU NR. 408E, PARTER, AP. 6,
JUDEŢ CLUJ, FLOREŞTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)
FAB TEAM SECURITY

(511) 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.

───────

(210) M 2019 03108
(151) 19/04/2019
(732) S.C. MORANDI-COM S.R.L.,

JUDEŢ VASLUI, COMUNA
LIPOVĂŢ, VASLUI, ROMANIA

(540)

Puişor

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

(591) Culori revendicate:maro (Pantone
4695C), galben auriu

(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 gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt şi alte produse
lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 03109
(151) 19/04/2019
(732) S.C. MORANDI-COM S.R.L.,

JUDEŢ VASLUI, COMUNA
LIPOVĂŢ, VASLUI, ROMANIA

(540)
PUIŞOR MORANDI

(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 gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt şi alte produse
lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 03110
(151) 19/04/2019
(732) IABLOMIR SRL, STR. 1

DECEMBRIE NR. 7, JUD. BIHOR,
SALONTA, BIHOR, ROMANIA

(540)
BURGHER BIZON

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

43. Servicii oferite de restaurante, cazare
temporară.

───────
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(210) M 2019 03111
(151) 19/04/2019
(732) HUTA SLAVIA SRL, JUDEŢUL

BIHOR, KM. 22, NR. 94/B,
COMUNA ŞINTEU, BIHOR,
ROMANIA

(540)
HUTA

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

43. Servicii oferite de restaurante, cazare
temporară.

───────

(210) M 2019 03112
(151) 19/04/2019
(732) BOGDAN CONSTANTIN

DRĂGUŞOIU, STR.
TRANDAFIRILOR NR. 76, COM.
BĂRCĂNEŞTI, JUDEŢ PRAHOVA,
TĂTĂRANI, PRAHOVA, ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL,
COMUNA SNAGOV, BL. P53, SC.A,
AP.1, JUDEŢ ILFOV, SNAGOV

(540)

CASA DRĂGUŞOIU

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.13.25; 29.01.12

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

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2019 03113
(151) 19/04/2019
(732) IABLOMIR SRL, STR. 1

DECEMBRIE NR. 7, JUD. BIHOR,
SALONTA, BIHOR, ROMANIA

(540)
BIZON BURGHER

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

43. Servicii oferite de restaurante, cazare
temporară.

───────

(210) M 2019 03114
(151) 19/04/2019
(732) S.C. NUTRISOYA S.R.L., STR.

ION CREANGA C, JUDEŢ ILFOV,
COMUNA TUNARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
NITU ION, STR. DEZROBIRII
NR. 110, BL.I.S.8, SC. A, AP.
1, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, 900280,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

NUTRISOYA

(531) Clasificare Viena: 05.03.11; 05.03.13;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
31. Hrană pentru animale, preparate pentru
îngrăşarea animalelor, hrană pentru păsări,
tărâţe, nutreturi concentrate, preparate pentru
păsările ouătoare, sroturi pentru păsări şi
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animale, hrană pentru animale de companie,
malţ, drojdie pentru consum animal.

───────

(210) M 2019 03115
(151) 19/04/2019
(732) S.C. NUTRISOYA S.R.L., STR.

ION CREANGA C, JUDEŢ ILFOV,
COMUNA TUNARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
NITU ION, STR. DEZROBIRII
NR. 110, BL.I.S.8, SC. A, AP.
1, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, 900280,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
F.N.C. CALARASI

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

31. Hrană pentru animale, preparate pentru
îngrăşarea animalelor, hrană pentru păsări,
tărâţe, nutreturi concentrate, preparate pentru
păsările ouătoare, sroturi pentru păsări şi
animale, hrană pentru animale de companie,
malţ, drojdie pentru consum animal.

───────

(210) M 2019 03116
(151) 19/04/2019
(732) S.C. UNISEM SRL, STR.

DEPOZITELOR NR. 2, JUDEŢ
VÂLCEA, RAMNICU VALCEA,
VALCEA, ROMANIA

(540)

Unisem

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 05.03.13; 05.03.14

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

35. Servicii de comerţ a produselor agricole şi de
acvacultură, horticole şi forestiere, neprocesate,
seminţe şi cereale neprocesate, plante furajere,
fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete,
plante şi flori naturale, bulbi, răsaduri şi seminţe
pentru plantat, seminţe profesionale pentru
gazon, animale vii, mâncare şi băuturi pentru
animale, malţ, îngrăşăminte şi pesticide, servicii
de import şi export.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, servicii de import export.

───────

(210) M 2019 03117
(151) 19/04/2019
(732) TORUNSKIE ZAKLADY

MATERIALOW
OPATRUNKOWYCH SA,
ZOLKIEWSKIEGO 20/26,
POLONIA, 87-100 TORUN,
POLONIA

(740) LABIRINT AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. CORIOLAN PETREANU
NR.28, JUDEŢUL ARAD, ARAD,
ROMANIA

(540)
bella Perfecta ultra

Blue Green Rose Violet
breathable extra soft silky
drai deo fresh Mega Pack

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

5. Prosoape, șervețele și absorbante sanitare.
───────
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(210) M 2019 03118
(151) 19/04/2019
(732) TORUNSKIE ZAKLADY

MATERIALOW
OPATRUNKOWYCH SA,
ZOLKIEWSKIEGO 20/26,
POLONIA, 87-100 TORUN,
POLONIA

(740) LABIRINT AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. CORIOLAN PETREANU
NR.28, JUDEŢUL ARAD, ARAD,
ROMANIA

(540)
bella baby Happy Sensitive

allantoin + vit. E silk & cotton
milk & honey Sensitive

baby wipes Happy safe way
extra soft fabric delicate
lotion dermatologically
tested pH skin neutral
mega pack big pack

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

3. Țesături și șervețele impregnate cu loțiuni
cosmetice.

───────

(210) M 2019 03119
(151) 19/04/2019
(732) TORUNSKIE ZAKLADY

MATERIALOW
OPATRUNKOWYCH SA,
ZOLKIEWSKIEGO 20/26,
POLONIA, 87-100 TORUN,
POLONIA

(740) LABIRINT AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. CORIOLAN PETREANU
NR.28, JUDEŢUL ARAD, ARAD,
ROMANIA

(540)
bella baby Happy NEW

FLEXI FIT For maximum
freedom of movement diapers

AIR FLOW TECHNOLOGY
NEWBORN MINI MIDI MAXI
PLUS JUNIOR EXTRA air

flow technology 360° comfort
system mega pack big pack

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

5. Scutece și scutece-chiloțel pentru bebeluși și
copii.

───────
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(210) M 2019 03120
(151) 19/04/2019
(732) BOGDAN-CONSTANTIN

DRĂGUȘOIU, STR.
TRANDAFIRILOR NR.
76, JUDEȚUL PRAHOVA,
SAT TĂTĂRANI, COMUNA
BĂRCĂNEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL,
BL. P53, SC. A, AP. 1, PARTER,
JUDEŢUL ILFOV, SNAGOV,
ROMANIA

(540)

VINEȚURI ȘI FINEȚURI
VINURI ȘI BĂCĂNIE

(531) Clasificare Viena: 19.07.25; 09.01.10;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

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

───────

(210) M 2019 03121
(151) 19/04/2019
(732) VALVIS HOLDING SA, STR.

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

(540)
FOCUS ENERGY

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

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

───────

(210) M 2019 03122
(151) 19/04/2019
(732) VALVIS HOLDING SA, STR.

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

(540)
FOCUS ENERGIZER

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

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

───────

(210) M 2019 03123
(151) 19/04/2019
(732) Merck KGaA, FRANKFURTER

STR. 250, 64293 DARMSTADT,
GERMANY, GERMANIA

(740) SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

(540)
ROMRIVA

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

5. Preparate tratament oral pentru controlul
hipertensiunii esențiale (essential hypertension).

───────
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(210) M 2019 03124
(151) 19/04/2019
(732) Merck KGaA, FRANKFURTER

STR. 250, 64293 DARMSTADT,
GERMANY, GERMANIA

(740) SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

(540)
ROMBIDUX

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

5. Preparate tratament oral pentru controlul
hipertensiunii esențiale (essential hypertension).

───────

(210) M 2019 03125
(151) 19/04/2019
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER,

RUE DU PONT-NEUF 2, PARIS,
FRANȚA, F-75001, FRANȚA

(740) ZMP Intellectual Property SRL,
STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2 , BUCUREŞTI ,
ROMANIA

(540)
1854

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
topografice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, măsurare, semnalizare, control
(supervizare), salvare şi învăţare, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea sau reproducerea
sunetului sau imaginilor, suporturi de înregistrare
magnetică, discuri de înregistrare audio, genți
și huse pentru camere video sau echipamente
fotografice, compact-discuri, DVD-uri și alte
suporturi digitale de înregistrare, maşini de
calculat, echipamente de procesare a datelor,
calculatoare și echipamente de calculator,
suporturi de mouse, software, memorii USB,
asistente personale digitale (PDA), software
pentru jocuri, programe de calculator, programe
de calculator înregistrate, programe pentru
calculator și pentru telefoane mobile (software
descărcabil) și publicații electronice descărcabile
on-line sau de pe Internet, produse de optică,

ochelari, ochelari de soare, ochelari de protecție
pentru sport, rame pentru ochelari, lentile
pentru ochelari, lentile de contact, tocuri pentru
ochelari sau cutii pentru lentile de contact,
binocluri, huse pentru calculatoare de tip laptop,
genți concepute pentru laptopuri, aparate de
fotografiat, geamanduri
de semnalizare, geamanduri de poziționare,
telefoane, telefoane fără fir, telefoane inteligente,
tablete, asistente personale digitale (PDA)
și MP3-playere, accesorii pentru telefoane,
telefoane mobile, telefoane inteligente, tablete,
asistente personale digitale (PDA) și MP3-
playere, în special kituri hands-free (mâini
libere) pentru telefoane, baterii, huse, carcase,
folii, încărcătoare, curele sau șnururi, căști
auriculare, genți și huse pentru telefoane mobile
și echipamente de telefonie, ceasuri inteligente.
14. Bijuterii și articole de bijuterie (inclusiv
ștrasuri), pietre prețioase sau semipreţioase,
perle, casete pentru bijuterii (sipete), inele,
cercei, butoni de cămașă, brățări, talismane,
broșe, lanțuri, coliere, pandantive, inele pentru
chei (inele de chei cu breloc sau portchei
decorativ), ace de cravată, medalioane, medalii,
bijuterii pentru genți, cutii de bijuterii, trofee
confecționate din metale prețioase, produse
de orologerie și instrumente pentru măsurarea
timpului, ceasuri, ceasuri de mână, curele
de ceas, ceasuri cu alarmă, cronometre,
ceasuri de perete, cutii sau cutii de prezentare
pentru instrumente pentru măsurarea timpului,
ceasornice (instrumente pentru măsurarea
timpului).
18. Piele și imitații de piele, cufere și
geamantane, genți de voiaj, genți pentru
sport, genţi de mână, rucsacuri, genți
de plajă, ghiozdane şcolare, genți, sacoşe
pentru cumpărături, cufere de voiaj, genți
de voiaj pentru îmbăcăminte și încălțăminte,
serviete diplomat și mape pentru transportul
documentelor, mape pentru documente,
serviete (marochinărie), poşete, portofele,
portcarduri (portofele), portofele pentru monede
neconfecționate din metal prețios, portchei din
piele, cutii din piele sau imitaţie de piele, truse
de voiaj (marochinărie), cutii destinate articolelor
de toaletă cunoscute sub numele de "casete
pentru accesorii de frumusețe", săculeți din piele,
portofele de purtat sub braț (genți de seară),
umbrele de soare, umbrele, îmbrăcăminte pentru
animale, transportoare pentru animale (genți).
25. Articole de îmbrăcăminte, pulovere, veste,
cămăși, tricouri, pantaloni, jachete, costume,
paltoane, haine de ploaie, paltoane bărbăteşti,
jachete cu glugă (parka), fuste, rochii, șorturi,
pijamale, capoate, cămăși de noapte pentru
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femei, halate, pălării, șepci de toate tipurile,
mănuși (articole de îmbrăcăminte), cravate,
curele (îmbrăcăminte), curele din piele, eșarfe,
batiste de buzunar (articole de îmbrăcăminte),
panglici pentru purtare, șaluri, ciorapi, șosete,
colanţi, suspensoare, șaluri de ocazie (articole
de îmbrăcăminte), lenjerie de corp, lenjerie de
damă, costume de baie, articole de încălțăminte,
papuci, cizme și ghete.

(210) M 2019 03126
(151) 19/04/2019
(732) RIGO TRADING S.A, 6, ROUTE

DE TRÈVES, EBBC, BUILDING
E, 2633 SENNINGERBERG,
LUXEMBURG, LUXEMBURG

(740) RDA IP SRL, STR. POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Saure Bärenzungen

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

30. Dulciuri (bomboane).
───────

(210) M 2019 03127
(151) 19/04/2019
(732) RIGO TRADING S.A, 6, ROUTE

DE TRÈVES, EBBC, BUILDING
E, 2633 SENNINGERBERG,
LUXEMBURG, LUXEMBURG

(740) RDA IP SRL, STR. POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SoftBärchen

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

30. Dulciuri (bomboane).
───────

(210) M 2019 03128
(151) 19/04/2019
(732) RIGO TRADING S.A, 6, ROUTE

DE TRÈVES, EBBC, BUILDING
E, 2633 SENNINGERBERG,
LUXEMBURG, LUXEMBURG

(740) RDA IP SRL, STR. POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

The Original since 1922

(531) Clasificare Viena: 03.01.14; 09.01.10;
26.02.01; 27.05.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:galben, roșu, negru,
alb, portocaliu

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

30. Dulciuri (bomboane).
───────

(210) M 2019 03129
(151) 19/04/2019
(732) RIGO TRADING S.A, 6, ROUTE

DE TRÈVES, EBBC, BUILDING
E, 2633 SENNINGERBERG,
LUXEMBURG, LUXEMBURG

(740) RDA IP SRL, STR. POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
WORMS

iustinas
Typewritten text
Se invocă prioritatea nr. 188497 din data de 24/10/2018 și țara Liban, având stare acceptată.
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Dulciuri (bomboane).
───────

(210) M 2019 03130
(151) 19/04/2019
(732) RIGO TRADING S.A, 6, ROUTE

DE TRÈVES, EBBC, BUILDING
E, 2633 SENNINGERBERG,
LUXEMBURG, LUXEMBURG

(740) RDA IP SRL, STR. POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Dinos

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

30. Dulciuri (bomboane).
───────

(210) M 2019 03131
(151) 19/04/2019
(732) RIGO TRADING S.A., 6, ROUTE

DE TRÈVES, EBBC E, 2633,
SENNINGERBERG, LUXEMBURG

(740) RDA IP SRL, STR. POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Berries

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

30. Dulciuri (bomboane).
───────

(210) M 2019 03132
(151) 19/04/2019
(732) RIGO TRADING S.A., 6, ROUTE

DE TRÈVES, EBBC E, 2633,
SENNINGERBERG, LUXEMBURG

(740) RDA IP SRL, STR. POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Kinder Schnuller

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

30. Dulciuri (bomboane).
───────

(210) M 2019 03133
(151) 19/04/2019
(732) CATERING&EVENTS LOGISTICS

S.R.L., SOSEAUA OLTENITEI NR.
15-15A, CAMERA 1, ETAJ 2, AP.16,
JUD. ILFOV, POPESTI LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

URIFAST

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, roşu
(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, dezinfectante, fungicide, ierbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
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aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
35. Publicitate, administrație comercială.

───────

(210) M 2019 03134
(151) 19/04/2019
(732) PHARMACEUTICAL CHEMICAL

COSMETIC INDUSTRY
ALKALOID AD - SKOPJE, BLVD.
ALEKSANDAR MAKEDONSKI
12, 1000 SKOPJE,, SKOPJE, MK,
MACEDONIA

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

(540)

MULTI ESSENCE

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:gri, galben,
portocaliu

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

5. Suplimente și preparate dietetice, suplimente
dietetice alimentare, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente minerale dietetice,
suplimente vitaminice și minerale, suplimente
dietetice care conț în aminoacizi, preparate cu
minerale și vitamine.

───────

(210) M 2019 03135
(151) 19/04/2019
(732) PHARMACEUTICAL CHEMICAL

COSMETIC INDUSTRY
ALKALOID AD - SKOPJE, BLVD.
ALEKSANDAR MAKEDONSKI
12, 1000 SKOPJE,, SKOPJE, MK,
MACEDONIA

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

(540)

Magnesium MULTI
ESSENCE SUPLIMENT

ALIMENTAR cu îndulcitori
microgranule orodispersabile
magnesium 400 B COMPLEX

ALKALOID SKOPJE

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.15

(591) Culori revendicate:gri, verde, portocaliu,
galben, roşu

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

5. Suplimente și preparate dietetice, suplimente
dietetice care conțin vitamine, suplimente
alimentare constând în principal din magneziu.

───────
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(210) M 2019 03136
(151) 19/04/2019
(732) ŞTEFAN-VALENTIN MANDACHI,

STR. MORII NR. 240B, JUDEŢUL
SUCEAVA, SFÂNTU ILIE, 727528,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

S SCORPIONS

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
26.04.18

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

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

───────

(210) M 2019 03137
(151) 19/04/2019
(732) CIPRIAN DICU, STR. CAMPIA

LIBERTATII NR. 33, BL. 21,
SC. 3, ET. 3, AP. 96, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ANAMARIA OSACEANU, STR.
BORSA NR. 54, BL. 5F, SC. A, ET.
1, AP. 4, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

1312

(531) Clasificare Viena: 27.07.02; 27.07.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere.

───────

(210) M 2019 03138
(151) 19/04/2019
(732) GLOBAL RECORDS SRL, STR.

CATEDRALA TINERETULUI NR. 3,
JUDEŢUL CONSTANŢA
, SCHITU, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

AYANA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
18/04/2019-20/04/2019

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 03139
(151) 19/04/2019
(732) GLOBAL RECORDS SRL, STR.

CATEDRALA TINERETULUI NR. 3,
JUDEŢUL CONSTANŢA
, SCHITU, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

BOKA

(531) Clasificare Viena: 26.04.16; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.02

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 03140
(151) 19/04/2019
(732) Phoenix IT SRL, STR. COL.

ION BUZOIANU NR. 20A, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

aSigno

(531) Clasificare Viena: 20.01.03; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis

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

42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────
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(210) M 2019 03141
(151) 19/04/2019
(732) S.C. INFLOOR VEST 2012 S.R.L.,

SAT. BEREGSAU MARE NR.
307, CAMERA 3, JUDEŢ TIMIŞ,
SACALAZ, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA TUDOR
ICLANZAN, PIAŢA VICTORIEI NR.
5, SC. D, AP. 2, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300030, ROMANIA

(540)

VESTinFLOOR Soluţii
complete de pardoseli

(531) Clasificare Viena: 26.04.02; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.14

(591) Culori revendicate:maro (RGB#e3b58f),
gri (RGB#9badc1), albastru
(RGB#41aOad), negru (RGB#3f3f3f)

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri, licitare afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilora, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, informaţii în domeniul
afacerilor, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea

bunurilor şi serviciilor, servicii de intermediere
comercială, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, demonstraţii cu
produse, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, managementul
interimar al afacerii, studii de marketing, servicii
de informaţii privind marketing-ul, marketing,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
promovarea vânzarilor pentru terţi, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor.
37. Servicii de montaj, reparaţii si întreţinerea în
domeniul pardoselilor.

───────

(210) M 2019 03142
(151) 19/04/2019
(732) BND TEAM SOFTWARE S.R.L.,

STR. ION GHICA NR. 3, JUD.
TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

sCalendar

(531) Clasificare Viena: 14.07.20; 26.04.16;
26.04.18; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

9. Software (programe), software de
comunicaţii, software de calculator descărcabil,
programe informatice pentru administrarea
bazelor de date, software de dezvoltare a
unui site web, software pentru mesagerie on-
line, software de calculatoare pentru comerţ
electronic, software de calculator pentru
crearea de site-uri web dinamice, fişiere de
imagini descărcabile, şabloane descărcabile
pentru crearea de prezentări audiovizuale,
software informatic destinat utilizării în crearea
şi elaborarea de site-uri web, grafică
digitală (software descărcabil), imagini grafice
descărcabile pentru telefoane mobile, programe
de calculatoare (software descărcabil), software
pentru telefoane mobile, software şi aplicaţii
pentru dispozitive mobile.
35. Servicii de comerţ cu amănuntul cu privire
la software de calculator, furnizarea de informaţii
despre produse de larg consum cu privire la
software, promovare, publicitate şi marketing
pentru pagini web online, consultanţă pentru
dezvoltarea imaginii corporative, concepere
de logouri publicitare, concepere de material
publicitar, furnizare de spaţiu pe pagini web
pentru promovarea de produse şi servicii,
promovare de produse şi servicii ale terţilor prin
intermediul anunţurilor publicitare pe pagini de
Internet, servicii de marketing, marketing afiliat,
marketing de referinţă, publicitate şi marketing,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin bloguri, servicii de publicitate şi de marketing
furnizate prin mijloacele de media socială.
42. Dezvoltare software, programare şi
implementare, proiectare şi dezvoltare de
software pentru baze de date electronice,
dezvoltare şi testare de metode de calcul,
de algoritmi şi de software, proiectare de
calculatoare şi de software de calculatoare
pentru analizele şi rapoartele comerciale, servicii
de dezvoltare de pagini web, proiectare de site-
uri web, găzduirea site-urilor de internet (site-
uri web), întreţinere de site-uri web, actualizarea
paginilor web pentru terţi, creare şi întreţinere
de pagini web, construire şi întreţinere de pagini
web, consultanţă privind crearea şi proiectarea
de site-uri web, consultanţă privind crearea
şi proiectarea de site-uri web pentru comerţ
electronic, crearea şi întreţinerea de site-uri
web pentru telefoane mobile, dezvoltare de
software, servicii de consiliere şi de dezvoltare
de software de calculator, proiectare de baze de
date, proiectare şi dezvoltare de baze de date,
consultanţă privind proiectarea şi dezvoltarea

de programe pentru baze de date informatice,
consultanţă privind proiectarea şi dezvoltarea de
software de calculator, consultanţă în materie de
proiectare şi dezvoltare de software, consultanţă
în legătură cu proiectarea de pagini principale
şi de pagini de internet, consultanţă în legătură
cu crearea de pagini principale şi de pagini de
internet, proiectare şi creare de pagini principale
şi pagini web, creare de animaţii pentru alte
persoane, servicii de proiectare grafică, design
de broşuri, design de cărţi de vizită, design
artistic comercial, servicii de design comercial,
proiectare asistată de calculator pentru grafică
video, servicii de design grafic pentru calculator,
design şi dezvoltare de software, design de
imagini grafice şi semne distinctive pentru
identitatea corporativă, servicii de grafică digitală
(servicii de prelucrare a imaginilor digitale),
servicii de design grafic pentru suprafeţe vitrate.

───────

(210) M 2019 03143
(151) 19/04/2019
(732) DARIS HANDICRAFT SRL , STR.

ING. PASCAL CRISTIAN NR.
35, SECTOR 6, BUCUREŞTI ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

skinic

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 27.05.01;
27.05.02

(511) 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, săpunuri pentru
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toaletă, săpunuri de toaletă nemedicinale,
produse cosmetice naturale.

───────

(210) M 2019 03144
(151) 20/04/2019
(732) FORMAT A4 OFFICE SRL, STR.

GLADIOLELOR NR.1, BL. 6ABC,
SC. C, ET. 2, AP. 48, JUD. ALBA,
ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA

(540)
CENTROTRAD

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

41. Servicii de traducere, furnizare de servicii
de traducere, prestare de servicii de traducere,
servicii de interpretare și traducere.

───────


