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Cereri Mărci publicate în 25/02/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 01099 18/02/2019 MIRCEA ANDREI DRAGOI M.Y. COFFEE O cafea asa cum

VREAU

2 M 2019 01108 18/02/2019 FAROM LIDER SRL il signore

3 M 2019 01109 18/02/2019 VLAD-POPESCU COZMINA
GABRIELA MEDIC DENTIST
CABINET DE MEDICINA
INDIVIDUALA

Lotus Dent

4 M 2019 01110 18/02/2019 SERVICIUL PUBLIC DE
TURISM, AGREMENT ŞI
SERVICII

MIRAJUL OLTULUI AQUA &
FITNESS

5 M 2019 01111 18/02/2019 S.C. PREMIUM DERMA S.R.L. PREMIUM DERMA Dr. Anca
Mihaela Jian

6 M 2019 01112 18/02/2019 INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE - DEZVOLTARE
PENTRU ECOLOGIE
INDUSTRIALA - ECOIND

NATIONAL RESEARCH AND
DEVELOPMENT INSTITUTE
FOR INDUSTRIAL ECOLOGY
ECOIND EXCELLENCE
IN RESEARCH AND
ENVIRONMENTAL SERVICES

7 M 2019 01113 18/02/2019 S.C. OUTDOORS EVENTS
S.R.L.

XS

8 M 2019 01114 18/02/2019 S.C. KINEGO S.R.L. KINEGO recuperare medicală

9 M 2019 01115 18/02/2019 S.C. IOMANI TAX S.R.L. TAXI GALAXY

10 M 2019 01116 18/02/2019 ASOCIAŢIA MEDICA STUDIUM MEDICA STUDIUM

11 M 2019 01118 18/02/2019 DORIN STĂNIA Vertebrio

12 M 2019 01119 18/02/2019 CLINICA ANDREICA SRL ANDREICA CLINICĂ
STOMATOLOGICĂ

13 M 2019 01120 18/02/2019 DORIN STĂNIA TERAPIETVERTEBRALA

14 M 2019 01122 18/02/2019 TOPSEM CRIS SRL TOPSEM CRIS DIN RESPECT
PENTRU RODUL MUNCII TALE!

15 M 2019 01123 18/02/2019 SC EMAG SHOP
INTERNATIONAL SRL

EMAG SHOP INTERNATIONAL

16 M 2019 01124 18/02/2019 SC SHADE EVENTS SRL SHADE EVENTS

17 M 2019 01125 18/02/2019 SILVIU CHIPAILA PHILOSOPHY

18 M 2019 01126 18/02/2019 SC EMAGIC LIVE SRL FEED YOUR MIND

19 M 2019 01127 18/02/2019 VLAD IRIMIA ROMÂNIE, FĂ GĂLĂGIE!
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
20 M 2019 01128 18/02/2019 GABRIEL MARIAN LICIU ZATARA EXCLUSIVE

WORLDWIDE CUISINE

21 M 2019 01129 18/02/2019 GEORGIANA UNGUREANU ATELIERUL DE VORBIT BINE

22 M 2019 01130 18/02/2019 OKAY KARACAOGLU Campinasocks

23 M 2019 01131 18/02/2019 OKAY KARACAOGLU DON & SEZA

24 M 2019 01132 18/02/2019 OKAY KARACAOGLU BAYTAȘ YILDIZ

25 M 2019 01133 18/02/2019 MISS OFFICE SRL CARTUȘESCU

26 M 2019 01134 18/02/2019 ADRIAN TRAIAN DERBAN Paints Market

27 M 2019 01135 18/02/2019 MISS OFFICE SRL Miss Office

28 M 2019 01136 18/02/2019 SC STAR PRO CENTER SRL STAR PRO CENTER

29 M 2019 01137 18/02/2019 BAF SERVICES AND
FACILITIES SRL

BAF

30 M 2019 01138 18/02/2019 1A PLUS ALGORITM SRL 1A PLUS ALGORITM

31 M 2019 01139 18/02/2019 DRAGOȘ CALIMINTE ELECTRICARS

32 M 2019 01140 18/02/2019 ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A
TINERILOR CU INIȚIATIVĂ

CRAIOVA 21km SEMIMARATON

33 M 2019 01141 18/02/2019 PARMEL GOMMA SRL PARMEL GOMMA

34 M 2019 01143 18/02/2019 FLORENTINA AL-MA AMORE V VENALISA
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(210) M 2019 01099
(151) 18/02/2019
(732) MIRCEA ANDREI DRAGOI, STR.

DORNEASCA NR. 17, BLOC P78,
SCARA 1, ETAJ 7, AP. 23, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CĂVESCU & ASOCIAŢII , STRADA
GRIVIŢA 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ROMANIA

(540)

M.Y. COFFEE O cafea
asa cum VREAU

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.04.18; 05.07.01; 11.03.02;
11.03.25; 29.01.13

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

clase:
30. Băuturi pe bază de cafea, băuturi cu gheață
pe bază de cafea, cafea decafeinizată, extracte
de cafea utilizate ca arome pentru băuturi,
umpluturi pe bază de cafea, cafea liofilizată,
boabe de cafea măcinate, cafea măcinată, orz
prăjit și malț pentru utilizare ca înlocuitori pentru
cafea, cafea aromată, boabe de cafea prăjite, orz
destinat utilizării ca înlocuitor de cafea, băuturi
pe bază de înlocuitori de cafea, cafea, înlocuitori
de cafea, esențe de cafea, esențe de cafea
folosite ca înlocuitori pentru cafea, cafea (prăjită,
sub formă de pudră, granule sau băutură), boabe
de cafea, cafea gata preparată, cafea, ceaiuri,
cacao și înlocuitori ai acestora, arome de cafea,
pungi de cafea, înlocuitor de cafea pe bază
de cicoare, înlocuitori de cafea (pe bază de
cereale sau cicoare), înlocuitori de cafea pe bază
vegetală, înlocuitori de cafea (surogate de cafea
sau preparate din plante folosite în loc de cafea),
extracte de cafea, extracte de cafea utilizate
ca arome pentru alimente, băuturi pe bază de
cafea care conțin înghețată (affogato), capsule
de cafea, concentrate de cafea, amestecuri de
cafea, uleiuri de cafea, doze de cafea, băuturi
carbogazoase pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată, cafea solubilă, băuturi pe bază de

cafea cu conținut de lapte, amestecuri de cafea
și malț, filtre sub formă de pliculețe pline cu
cafea, amestecuri de esențe de cafea și extracte
de cafea, amestecuri de cicoare folosite ca
înlocuitori de cafea, amestecuri de cafea de malț
cu cafea, amestecuri de extracte de cafea de
malț cu cafea, amestecuri de cafea și cicoare,
preparate pentru fabricarea de băuturi pe bază
de cafea, ciocolată de casă sub formă de
foaie crocantă cu boabe de cafea măcinate,
cafea cu ciocolată, cafea preparată și băuturi
pe bază de cafea, cicoare înlocuitori de cafea,
cicoare și amestecuri de cicoare, toate folosite
ca înlocuitori de cafea, cicoare pentru utilizare ca
înlocuitori de cafea, preparate de cicoare utilizate
ca înlocuitori pentru cafea, extracte de cicoare
utilizate ca înlocuitori de cafea, boabe de cafea
învelite în zahăr, cappuccino, espresso, cafea,
preparate vegetale care înlocuiesc cafeaua.
35. Servicii de vânzare cu ridicata şi cu
amănuntul de cafea şi ceai, servicii de vânzare
cu amănuntul legate de cafea şi ceai, servicii
de comerţ cu amănuntul legate de vânzarea de
ciocolată, bomboane şi produse de cofetărie,
preparate din cereale, pâine şi produse de
patiserie, servicii de comert cu amănuntul
legate de vânzarea de stocuri de cafea,
echipamente şi accesorii, inclusiv vânzari cu
amănuntul online, servicii de franciză pentru
magazine de cafea şi ceai, şi anume consultanţă
şi asistenţă în gestionarea, organizarea şi
promovarea afacerilor, furnizare de informaţii
cu privire la administrarea afacerilor, consiliere
şi consultanţă cu privire la administrarea şi
înfiinţarea de restaurante şi magazine cu servire
de alimente la pachet, servicii de consiliere de
afaceri referitoare la înfiinţarea şi conducerea
de restaurante şi de magazine cu servire de
alimente la pachet, servicii de consultanţă şi de
informare de afaceri referitoare la înfiinţarea şi
conducerea de restaurante şi de magazine cu
servire de alimente la pachet, şi la prepararea şi
furnizarea de alimente şi băuturi.
43. Servicii de restaurante cu autoservire,
servicii de aprovizionare cu alimente şi băuturi
pentru restaurante, servicii de restaurant,
servicii specifice cafenelelor şi ceainăriilor,
furnizare de asistenţă tehnică în ceea ce
priveşte administrarea de restaurante şi de
magazine cu servire de alimente la pachet,
prepararea produselor alimentare și a băuturilor,
servicii oferite de restaurant, cafenea şi snack
bar, servicii de catering pentru pregătirea și
furnizarea de cafea pentru consum în birouri.

───────
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(210) M 2019 01108
(151) 18/02/2019
(732) FAROM LIDER SRL, STR.

BUCURESTI NR. 109, JUD.
CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

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

(540)

il signore

(531) Clasificare Viena: 09.07.25; 09.03.13;
05.03.17; 27.05.01; 27.05.02

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului, articole de încălțăminte.

───────

(210) M 2019 01109
(151) 18/02/2019
(732) VLAD-POPESCU COZMINA

GABRIELA MEDIC DENTIST
CABINET DE MEDICINA
INDIVIDUALA, STR. MAMAIA NR.
190, BIROU 2, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

Lotus Dent

(531) Clasificare Viena: 05.05.16; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

clase:
44. Servicii stomatologice.

───────
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(210) M 2019 01110
(151) 18/02/2019
(732) SERVICIUL PUBLIC DE TURISM,

AGREMENT ŞI SERVICII, STR.
CALEA LUI TRAIAN NR. 708, JUD.
VÂLCEA, CĂLIMANEŞTI, VALCEA,
ROMANIA

(540)

MIRAJUL OLTULUI
AQUA & FITNESS

(531) Clasificare Viena: 02.01.23; 26.11.03;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratarea materialelor.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2019 01111
(151) 18/02/2019
(732) S.C. PREMIUM DERMA S.R.L.,

STR. DR. VICTOR BABES NR.
13, CAMERA 2, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

PREMIUM DERMA Dr.
Anca Mihaela Jian

(531) Clasificare Viena: 26.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 01112
(151) 18/02/2019
(732) INSTITUTUL NATIONAL DE

CERCETARE - DEZVOLTARE
PENTRU ECOLOGIE
INDUSTRIALA - ECOIND,
DRUMUL PODUL DÂMBOVIŢEI
NR. 71-73, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

NATIONAL RESEARCH AND
DEVELOPMENT INSTITUTE

FOR INDUSTRIAL ECOLOGY
ECOIND EXCELLENCE

IN RESEARCH AND
ENVIRONMENTAL SERVICES

(531) Clasificare Viena: 05.03.14; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.09; 27.05.11; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
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,
compact-discuri, 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. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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. (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).
24. Textile si înlocuitori de textile, lenjerie pat,
perdele din material textil sau plastic. (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).
38. Telecomunicaţii. (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).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 01113
(151) 18/02/2019
(732) S.C. OUTDOORS EVENTS

S.R.L., STR. INDUSTRIEI NR. 1,
CAMERA 2, COMUNA BUCOV,
JUD. PRAHOVA, SAT PLEAŞA,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

XS

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.24; 29.01.12

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

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

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

───────

(210) M 2019 01114
(151) 18/02/2019
(732) S.C. KINEGO S.R.L., STR.

MUŞATINI NR. 7, PARTER, BL.
H20, SC. A, AP. 2, JUD. 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)

KINEGO recuperare medicală

(531) Clasificare Viena: 02.01.23; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 01115
(151) 18/02/2019
(732) S.C. IOMANI TAX S.R.L.,

BD. BUCUREŞTI NR. 94A,
CONSTRUCŢIA C2, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)
TAXI GALAXY

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

38. Telecomunicaţii.(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).

───────

(210) M 2019 01116
(151) 18/02/2019
(732) ASOCIAŢIA MEDICA STUDIUM,

STR. IORDACHI LOZONSCHI NR.
4, BL. B2, ET. 6, AP. 18, JUDEŢUL
IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) Cabinet Individual Proprietate
Industriala Cătălin Neagu, STR.
ŢUŢEA PETRE, NR. 5, BL. 909, TR.
1, ET. 3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI,
700730, ROMANIA

(540)

MEDICA STUDIUM

(531) Clasificare Viena: 05.13.01; 24.13.22;
24.13.25; 26.01.12; 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.24; 29.01.12

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

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2019 01118
(151) 18/02/2019
(732) DORIN STĂNIA, STR. ŞERBAN

BOGDAN STAN, NR. 5, BL.
306-307, SC. 5, AP. 52, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Vertebrio

(531) Clasificare Viena: 02.01.23; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2019 01119
(151) 18/02/2019
(732) CLINICA ANDREICA SRL,

ŞOS. ARCU NR. 23, BL. CL3,
PARTER, JUDEŢUL 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)

ANDREICA CLINICĂ
STOMATOLOGICĂ

(531) Clasificare Viena: 02.09.10; 26.01.14;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
108-16C)

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

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2019 01120
(151) 18/02/2019
(732) DORIN STĂNIA, STR. ŞERBAN

BOGDAN STAN, NR. 5, BL.
306-307, SC. 5, AP. 52, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

TERAPIETVERTEBRALA

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
44. Fizioterapie/terapie fizică, servicii de
medicină alternativă, servicii de îngrijirea
sănătăţii.

───────
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(210) M 2019 01122
(151) 18/02/2019
(732) TOPSEM CRIS SRL, STR. TEILOR

NR. 47, JUDEŢUL TULCEA,
COMUNA TOPOLOG, TULCEA,
ROMANIA

(540)

TOPSEM CRIS DIN
RESPECT PENTRU

RODUL MUNCII TALE!

(531) Clasificare Viena: 05.01.16; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

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

clase:
1. Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi silvicultură,
răşini articificale în stare brută, materiale plastice
în stare brută, îngrăşăminte, compoziţii pentru
stingerea incendiilor, preparate pentru călirea
şi lipirea metalelor, produse chimice pentru
conservarea alimentelor, tananţi, adezivi pentru
industrie.
5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
31. Produse agricole, horticole şi forestiere,
boabe şi seminţe crude şi neprelucrate, fructe
şi legume proaspete, plante şi flori naturale,
animale vii, alimente pentru animale, malţ.

───────

(210) M 2019 01123
(151) 18/02/2019
(732) SC EMAG SHOP INTERNATIONAL

SRL, STR. CAREIULUI NR. 220/
L; JUDEŢUL SATU MARE, SATU
MARE, 440157, SATU MARE,
ROMANIA

(540)
EMAG SHOP INTERNATIONAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor proprii şi ale unor terţi (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod, prin diferite forme
de comerţ, inclusiv virtual, servicii de import-
export, servicii oferite de un lanţ de magazine.

───────

(210) M 2019 01124
(151) 18/02/2019
(732) SC SHADE EVENTS SRL, STR.

OLIMPULUI NR. 13, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SHADE EVENTS

(531) Clasificare Viena: 03.01.04; 03.01.24;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

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

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

(210) M 2019 01125
(151) 18/02/2019
(732) SILVIU CHIPAILA, STR.

GHIOCEILOR NR. 3, JUDEŢ
VRANCEA, FOCSANI, VRANCEA,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
PHILOSOPHY

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2019 01126
(151) 18/02/2019
(732) SC EMAGIC LIVE SRL, STR.

ARH. LOUIS BLANK NR. 8,
PARTER, CAMERA A1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
FEED YOUR MIND

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

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

───────

(210) M 2019 01127
(151) 18/02/2019
(732) VLAD IRIMIA, ALEEA

BISTRICIOARA NR. 8, BL.44,
SC. 1, ET. 1. AP. 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ROMÂNIE, FĂ GĂLĂGIE!

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 01128
(151) 18/02/2019
(732) GABRIEL MARIAN LICIU,

STRADA STR BÂRZAVA NUMAR
8, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

ZATARA EXCLUSIVE
WORLDWIDE CUISINE

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 26.11.02

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de restaurante şi bistro, servicii de catering.

───────
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(210) M 2019 01129
(151) 18/02/2019
(732) GEORGIANA UNGUREANU,

STRADA NERVA TRAIAN NUMAR
17-19, BL. M70, SC. 1, ET. 1,
AP. 2, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
ATELIERUL DE VORBIT BINE

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

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

───────

(210) M 2019 01130
(151) 18/02/2019
(732) OKAY KARACAOGLU, STR.

EUROPA NR. 5BIS, BL. L3, AP.
603, JUD. ILFOV, STEFANESTII DE
JOS, ILFOV, ROMANIA

(540)
Campinasocks

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

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

───────

(210) M 2019 01131
(151) 18/02/2019
(732) OKAY KARACAOGLU, STR.

EUROPA NR. 5BIS, BL. L3, AP.
603, JUD. ILFOV, STEFANESTII DE
JOS, ILFOV, ROMANIA

(540)
DON & SEZA

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte și
pentru acoperirea capului

───────

(210) M 2019 01132
(151) 18/02/2019
(732) OKAY KARACAOGLU, STR.

EUROPA NR. 5BIS, BL. L3, AP.
603, JUD. ILFOV, STEFANESTII DE
JOS, ILFOV, ROMANIA

(540)
BAYTAȘ YILDIZ

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

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

───────

(210) M 2019 01133
(151) 18/02/2019
(732) MISS OFFICE SRL, SOSEAUA

GIURGIULUI NR. 79-101, BL. F,
SC. 5, ET. 6, AP. 170, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
CARTUȘESCU

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2019 01134
(151) 18/02/2019
(732) ADRIAN TRAIAN DERBAN , STR.

COSMINULUI NR. 3, BL. PB 12,
ET. 1, AP. 5, JUDEȚUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)
Paints Market
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

2. Vopsea email, pastile de vopsea, pulberi de
vopsea, preparate de vopsea, vopsea pentru
automobile, vopsea pentru exterior, vopsea
pentru interior, baițuri (vopsea), substanțe
sicative pentru vopsea, învelișuri antigraffiti
(vopsea), lacuri, lac bituminos, emailuri (lacuri),
lacuri tipografice, lacuri (vopsele), fixatori
(lacuri), emailuri vitroase (vopsele), emailuri
pentru automobile, emailuri pentru motoare.

───────

(210) M 2019 01135
(151) 18/02/2019
(732) MISS OFFICE SRL, SOSEAUA

GIURGIULUI NR. 79-101, BL. F,
SC. 5, ET. 6, AP. 170, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Miss Office

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2019 01136
(151) 18/02/2019
(732) SC STAR PRO CENTER SRL,

CALEA MOSILOR NR. 300, BL.
58, SC. 2, ET. 4, AP. 41, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

STAR PRO CENTER

(531) Clasificare Viena: 01.01.03; 01.01.10;
01.01.14; 27.05.01; 27.05.17

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

16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.

───────
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(210) M 2019 01137
(151) 18/02/2019
(732) BAF SERVICES AND FACILITIES

SRL, INTRAREA SMARDAN
NR. 2, LOT 2, JUDEȚUL ILFOV,
BRAGADIRU, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

BAF

(531) Clasificare Viena: 02.09.25; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24

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

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

───────

(210) M 2019 01138
(151) 18/02/2019
(732) 1A PLUS ALGORITM SRL ,

STR. GRIVITEI NR. 4, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(540)

1A PLUS ALGORITM

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.07.24;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.21; 27.05.24;
25.05.02; 26.11.08; 25.01.19

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
negru

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

35. Publicitate, administrație comercială, servicii
de publicitate on-line, servicii de publicare
a anunţurilor pe pagini web, regruparea
în avantajul terţilor a produselor de
birotică, calculatoarelor, pc, plăci de bază,
imprimante, cartuşe reîncarcabile, accesorii
pentru calculatoare (exceptând transportul lor)
să le vadă şi să le cumpere comod, atât în
magazine specializate cât si online.
37. Servicii de instalații, reparaţii şi service
calculatoare.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────
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(210) M 2019 01139
(151) 18/02/2019
(732) DRAGOȘ CALIMINTE, STR.

MAMAIA NR. 66, BL. LD5B,
SC. D, ET. 1, AP. 33, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(540)

ELECTRICARS

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 01.15.03

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

clase:
35. Servicii de brokeraj online pentru vânzare şi
cumparare de vehicule şi/sau părţi componente
ale acestora şi accesorii auto, publicarea de
materiale publicitare în legatură cu vehicule şi/
sau părţi componente ale acestora, publicitate
prin intermediul reţelelor de calculatoare,
difuzare de materiale publicitare în legatură cu
vehicule şi/sau părţi componente ale acestora,
actualizarea de material publicitar, operarea
unei pieţe online (operating online marketplace)
pentru negocierea tranzacţiilor comerciale între
terţe părţi în vânzarea şi cumpărarea de
produse, furnizarea online de spaţiu publicitar
pentru alţii, servicii online de comparare a
preţurilor, gestionarea bazelor de date accesibile
prin internet, compilarea de date pentru a fi puse
în baza de date a computerului.
39. Transport, organizarea de călătorii, servicii
de rezervare pentru închiriere de automobile,
servicii de închiriere de autovehicule, servicii de
închiriere de autovehicule on-line.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare aplicaţie on-line .

───────

(210) M 2019 01140
(151) 18/02/2019
(732) ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A

TINERILOR CU INIȚIATIVĂ, STR.
BIBESCU NR. 44, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

CRAIOVA 21km
SEMIMARATON

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.17; 02.01.08; 02.01.23;
26.11.12

(591) Culori revendicate:roz, galben, verde,
albastru, negru

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

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

───────
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(210) M 2019 01141
(151) 18/02/2019
(732) PARMEL GOMMA SRL, PREL.

ŞOS. GIURGIULUI NR. 33A, JUD.
ILFOV, JILAVA, 077120, ILFOV,
ROMANIA

(540)

PARMEL GOMMA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
14.01.01; 14.01.02; 26.11.12

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

clase:
7. Matrițe de cauciuc (componente ale
maşinilor), benzi de rulare din cauciuc sub formă
de piese de șenile pentru mașini și aparate de
încărcat/descărcat.
17. Furtunuri de cauciuc, furtunuri din cauciuc,
şnururi din cauciuc, foi de cauciuc, granule din
cauciuc, granule de cauciuc, praf de cauciuc,
Inele din cauciuc, clapete din cauciuc, dopuri
din cauciuc, tampoane din cauciuc, derivate ale
cauciucului, furtunuri confecționate din cauciuc,
cepuri din cauciuc (dopuri), bile de cauciuc
reciclat, furtunuri flexibile din cauciuc, garnituri
confecționate din cauciuc, inele de cauciuc
sintetic, izolație antișoc din cauciuc, tampoane
amortizoare din cauciuc, cenzi izolatoare fonic
(cauciuc), membrane impermeabile din cauciuc,
conducte din cauciuc siliconic, cauciuc pentru
izolare electrică, furtunuri hidraulice din cauciuc,
furtunuri industriale din cauciuc, supape antiretur
din cauciuc, tuburi de furtun din cauciuc,
acoperiri de role din cauciuc, furtunuri flexibile
realizate din cauciuc, izolații din cauciuc pentru
îmbinări, tuburi și țevi din cauciuc, cuplaje din
cauciuc pentru tuburi, furtunuri de apă din
cauciuc, cuplaje din cauciuc pentru țevi, inele de
etanșare din cauciuc, amortizoare din cauciuc
împotriva vibrațiilor, furtun de cuplare pentru
radiatoarele de vehicule, plăcuțe de cauciuc
celular flexibil, coarde și șireturi din cauciuc, foi

de cauciuc pentru izolare, foi de cauciuc pentru
etanșare, căptușeli de cauciuc pentru tuburi,
căptușeli de cauciuc pentru conducte, furtunuri
flexibile nemetalice realizate din cauciuc, ţevi
confecționate din cauciuc pentru autovehicule,
profile din cauciuc folosite la fabricație, articole
din cauciuc pentru conectarea țevilor, inele
de etanșare din cauciuc sintetic, elemente de
etanșare realizate din cauciuc, amortizoare din
cauciuc pentru utilaje industriale, căptușeli din
cauciuc sintetic pentru conducte, căptușeli din
cauciuc sintetic pentru tuburi, cauciuc semifinisat
sub formă de profiluri, garnituri/garnituri de
etanşare, garnituri confecționate din cauciuc
pentru motoare, materiale de etanșare din
cauciuc siliconic, cauciuc sintetic sub formă
de granule, cauciuc sintetic sub formă de
blocuri, cauciuc sintetic sub formă de pudre,
furtunuri din cauciuc de uz agricol, granule
de cauciuc amestecat cu liant poliuretanic,
amortizoare de cauciuc pentru dane de
descărcare, articole confecționate din cauciuc
sintetic pentru îmbinare, articole confecționate
din cauciuc sintetic pentru etanșare, articole
de cauciuc folosite la conectarea tuburilor,
tampoane amortizoare din cauciuc pentru utilaje
industriale, articole din cauciuc folosite la
etanșarea tuburilor, articole din cauciuc folosite
la etanșarea țevilor, amortizoare-tampon din
cauciuc pentru mașinăriile industriale, furtunuri
flexibile nemetalice realizate din cauciuc sintetic,
manșoane din cauciuc pentru protecția organelor
de mașini, furtunuri din cauciuc pentru aparatele
de aer condiționat, Materiale de umplutură
pentru rosturile de dilataţie/umpluturi pentru
rosturile de dilataţie, dispozitive de etanșare
din cauciuc pentru containere de transport,
furtunuri flexibile din cauciuc întărite cu materiale
textile sintetice, inele din cauciuc folosite ca
racorduri de etanșare pentru țevi, furtunuri
flexibile nemetalice din cauciuc sintetic ranforsat
cu material textil, amortizoare de şocuri din
cauciuc, manșoane de cauciuc pentru protejarea
articolelor împotriva deteriorărilor în urma
impactului, benzi profilate din cauciuc folosite
ca garnituri de etanșare la fabricarea ușilor,
materiale de amortizare din cauciuc montate
pe ziduri de chei pentru prevenirea de daune
la docuri, vapoare și ambarcațiuni, benzi
profilate sub formă de cauciuc spongios folosite
ca garnituri de etanșare împotriva pătrunderii
aerului, pentru uși.
19. Plăci din cauciuc pentru construcţii, podele
din cauciuc, plăci din cauciuc pentru podele,
plăci din granule de cauciuc utilizate în spațiile
de joacă.
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23. Fire de cauciuc pentru utilizare la produs
textile.
27. Preșuri din cauciuc, covoare de cauciuc,
dale de mochetă cauciucată.
40. Furnizare de informații despre prelucrarea
cauciucului.

───────

(210) M 2019 01143
(151) 18/02/2019
(732) FLORENTINA AL-MA AMORE,

STR. MACULUI NR. 9, JUD. ILFOV,
DOBROESTI, ILFOV, ROMANIA

(540)

V VENALISA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 27.05.21

(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.
35. Publicitate, administrație comercială.

───────


