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Cereri Mărci publicate în 25/03/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

2 M 2019 01845 18/03/2019 ELIT MEDICAL SRL Elit Medical Servicii medicale de
calitate

3 M 2019 01995 18/03/2019 RAILEANU SILVIA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

serele SupeR ROȘII CU
GUST DE ROȘII polenizare
naturală combatere biologică
a dăunătorilor PRODUS ÎN
ROMÂNIA

4 M 2019 01996 18/03/2019 PIRIFAN DISTRIBUTION SRL FIBRE MIX FITNESS

5 M 2019 01997 18/03/2019 FIRST TIME COSMETIC SRL BOOMTOX

6 M 2019 01998 18/03/2019 PIRIFAN DISTRIBUTION SRL DETOX MIX FITNESS

7 M 2019 01999 18/03/2019 FIT4EVER ADVANCE S.R.L. ADICTO

8 M 2019 02000 18/03/2019 ANA-MARIA IORGA
FILIP-LUCIAN IORGA

Grădina cu blazon

9 M 2019 02001 18/03/2019 S.C. VERSUM NOVEL S.R.L. LIBRIM KÖNYVUDVAR

10 M 2019 02002 18/03/2019 ANA-MARIA IORGA
FILIP-LUCIAN IORGA

Povești cu blazon

11 M 2019 02003 18/03/2019 ANA-MARIA IORGA
FILIP-LUCIAN IORGA

Fasole Boambă

12 M 2019 02004 18/03/2019 ANA-MARIA IORGA
FILIP-LUCIAN IORGA

Istorie cu blazon

13 M 2019 02005 18/03/2019 S.C. ELESAN COM-SERV
S.R.L.

ELESAN

14 M 2019 02006 18/03/2019 RAMONA ADELINA LAZĂR RONNA RIVA

15 M 2019 02007 18/03/2019 EUGEN-VALENTIN ALEXE shopU

16 M 2019 02008 18/03/2019 RIDE&SMILE SRL COVRIG to go

17 M 2019 02009 18/03/2019 GREEN ALBA PRODUCTION
SRL

VERLINNE

18 M 2019 02010 18/03/2019 DIMA VALENTIN Citylicious

19 M 2019 02011 18/03/2019 NICOARA NADINA CABINET
INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE

PSIHO HELP

20 M 2019 02013 18/03/2019 S.C. KROKANT VITEX SRL KROKANTO FII KROKANT, FII
DIFERIT !

21 M 2019 02014 18/03/2019 SC GAUSS OPTIC SRL Clinica Gauss

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 01827 12/03/2019 GIANA-RALUCA BALAN STARTUP KIDS
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2019 02015 18/03/2019 SC SMA BOUTIQUE DE LUXE

SRL
TRANDAFIRI NEMURITORI

23 M 2019 02016 18/03/2019 SC SMA BOUTIQUE DE LUXE
SRL

TRANDAFIRI CRIOGENAŢI

24 M 2019 02018 18/03/2019 FORTY
MANAGEMENT&INVESTMENTS
SRL

District One

25 M 2019 02019 18/03/2019 FORTY
MANAGEMENT&INVESTMENTS
SRL

District 1

26 M 2019 02020 18/03/2019 TAN SENSATION SRL TAN SENSATION

27 M 2019 02021 18/03/2019 GIGANT RETAILER S.R.L. GIGANT RETAILER

28 M 2019 02022 18/03/2019 R.N.P.ROMSILVA-
ADMINISTRATIA PARCULUI
NATURAL COMANA R.A.

PRODUS CU PROVENIENȚĂ
CERTIFICATĂ PARCUL
NATURAL COMANA

29 M 2019 02023 18/03/2019 EUCOM INNOVATIVE Courses Without Walls

30 M 2019 02024 18/03/2019 GABRIEL BRISCAN TATAR

31 M 2019 02025 18/03/2019 EUCOM INNOVATIVE AGILE LEARNING

32 M 2019 02026 18/03/2019 ANCA ALINA NAINER D DUCHESSE ATELIER

33 M 2019 02027 18/03/2019 COLEȘIU DIANA
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

EQUILIBRIUM RESIDENCE

34 M 2019 02028 18/03/2019 SC PILOT BOOKS SRL pilot books

35 M 2019 02029 18/03/2019 Carlsberg A/S BY APPOINTMENT TO THE
ROYAL DANISH COURT

37 M 2019 02031 18/03/2019 Carlsberg A/S UNDER THE SUPERVISION OF
THE CARLSBERG BREWERIES
COPENHAGEN, DENMARK.

38 M 2019 02032 18/03/2019 Carlsberg A/S 1847 COPENHAGEN PREMIUM
BEER

39 M 2019 02033 18/03/2019 Carlsberg Breweries A/S HOLSTEN - BRAUEREI AG H
HOLSTEN Weizen HAMBURG
GERMANY

40 M 2019 02034 18/03/2019 Carlsberg Breweries A/S HOLSTEN Radler

36 M 2019 02030 18/03/2019 Carlsberg A/S BY APPOINTMENT TO THE
ROYAL DANISH COURT
Carlsberg COPENHAGEN
PREMIUM BEER
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
41 M 2019 02035 18/03/2019 Carlsberg Breweries A/S HAMBURG GERMANY H

HOLSTEN Radler HOLSTEN
BRAUEREI AG

42 M 2019 02036 18/03/2019 Carlsberg Breweries A/S HAMBURG GERMANY H
HOLSTEN premium HOLSTEN
BRAUEREI AG

43 M 2019 02037 18/03/2019 Carlsberg Breweries A/S PROTECTED BY THE KNIGHT
H HOLSTEN PURITY

44 M 2019 02038 18/03/2019 Carlsberg Breweries A/S HOLSTEN Weizen

45 M 2019 02039 18/03/2019 Carlsberg Breweries A/S HOLSTEN premium

46 M 2019 02040 18/03/2019 Carlsberg Breweries A/S HOLSTEN PILSNER

47 M 2019 02041 18/03/2019 Carlsberg Breweries A/S HOLSTEN-BRAUEREI AG H
HOLSTEN Pilsner HAMBURG
GERMANY

48 M 2019 02042 18/03/2019 Carlsberg Breweries A/S TUBORG CHRISTMAS BREW

49 M 2019 02043 18/03/2019 Carlsberg Breweries A/S TUBORG TUBORG
CHRISTMAS BREW

50 M 2019 02044 18/03/2019 Carlsberg Breweries A/S ENJOYED SINCE 1880
COPENHAGEN

51 M 2019 02045 18/03/2019 Carlsberg Breweries A/S ENJOYED TUBORG SINCE
1880

52 M 2019 02046 18/03/2019 Carlsberg Breweries A/S ALCOHOL FREE GENUINE
QUALITY TUBORG
COPENHAGEN DENMARK

53 M 2019 02047 18/03/2019 Carlsberg Breweries A/S ENJOYED SINCE 1880
COPENHAGEN A EUROPEAN
TRADITION

54 M 2019 02048 18/03/2019 Carlsberg Breweries A/S ENJOYED SINCE 1880

55 M 2019 02049 18/03/2019 Bayer Aktiengesellschaft ASPECT

56 M 2019 02050 18/03/2019 Unilever N.V. DOMESTOS POWER 5
PLATINUM

57 M 2019 02051 18/03/2019 Unilever N.V. DOMESTOS EXTENDED
POWER

58 M 2019 02052 18/03/2019 Unilever N.V. DOMESTOS POWER 5

59 M 2019 02053 18/03/2019 SC AGIL SRL HOT GRILL

60 M 2019 02054 18/03/2019 EUROCLUB SRL korona

61 M 2019 02055 18/03/2019 COMPLEX HOTELIER STEAUA
DE MARE SRL

AQVATONIC HOTEL STEAUA
de MARE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
62 M 2019 02056 18/03/2019 COMPLEX HOTELIER STEAUA

DE MARE SRL
COMPLEX HOTELIER STEAUA
de MARE

63 M 2019 02057 18/03/2019 TATIANA MARIN
GHEORGHE MARIN

marin

64 M 2019 02058 18/03/2019 MARINELA ANA BANICA ORTHOTROPICS

65 M 2019 02059 18/03/2019 ORTHOEXCLUSIVE SRL BIOBLOC ORTHOTROPICS

66 M 2019 02060 18/03/2019 TRE ATU SRL VIVOUP
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COSMINULUI NR. 27, SC. A,
ET. 3, AP. 13, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA , TIMIȘ, ROMANIA

(540)
STARTUP KIDS

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

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

───────

(210) M 2019 01845
(151) 18/03/2019
(732) ELIT MEDICAL SRL, STR. VASILE

LUPU NR. 2, BL. 32 EF, PARTER,
JUDEȚUL PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Elit Medical Servicii
medicale de calitate

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

(591) Culori revendicate:roșu
(HEX=#F40009), verde
(HEX=#17A60F)

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

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2019 01995
(151) 18/03/2019
(732) RAILEANU SILVIA

INTREPRINDERE INDIVIDUALA,
STR. IALOMIȚA NR. 19, JUDEȚUL
TIMIȘ, GHIRODA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

serele SupeR ROȘII CU
GUST DE ROȘII polenizare

naturală combatere
biologică a dăunătorilor
PRODUS ÎN ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena: 24.07.01; 03.13.04;
05.03.11; 05.09.17; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.14

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

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

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere brute și neprocesate, grăunțe și
semințe brute și neprocesate, fructe și legume
proaspete, ierburi proaspete, plante și flori
naturale, bulbi, puieți și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale, malț.

───────

(210) M 2019 01996
(151) 18/03/2019
(732) PIRIFAN DISTRIBUTION SRL,

STR. PUŢUL LUI ZAMFIR NR. 37,
ET. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
FIBRE MIX FITNESS

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

(210) M 2019 01827
(151) 12/03/2019
(732) GIANA-RALUCA BALAN, STR.
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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).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malț.

───────

(210) M 2019 01997
(151) 18/03/2019
(732) FIRST TIME COSMETIC SRL,

STR. COLINEI NR. 4, CAMERA 1,
JUDEŢUL ILFOV, BRAGADIRU,
ILFOV, ROMANIA

(540)
BOOMTOX

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman și veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinților și
pentru amprente dentare, dezinfectanți, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.

───────

(210) M 2019 01998
(151) 18/03/2019
(732) PIRIFAN DISTRIBUTION SRL,

STR. PUŢUL LUI ZAMFIR NR. 37,
ET. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011682, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DETOX MIX FITNESS

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

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).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malț.

───────
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(210) M 2019 01999
(151) 18/03/2019
(732) FIT4EVER ADVANCE S.R.L.,

STR. LINISTEI NR. 88, PARTER,
CAMERA 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

ADICTO

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.14

(591) Culori revendicate:magenta, portocaliu,
galben, roz

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 02000
(151) 18/03/2019
(732) ANA-MARIA IORGA, STR.

CONSTRUCTORILOR NR.
14, BL. I, SC. C, ET. 4, AP. 60,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
FILIP-LUCIAN IORGA, CALEA
VITAN NR. 233, BL. 1A, SC.
1, ET. 6, AP. 21, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
Grădina cu blazon

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate, ,
oţet, sosuri şi alte condimente, , gheaţă (apă
îngheţată). (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
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siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 02001
(151) 18/03/2019
(732) S.C. VERSUM NOVEL S.R.L.,

STR. ARANY JANOS NR. 4,
JUDEȚUL COVASNA, MUNICIPIUL
COVASNA, COVASNA, ROMANIA

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

(540)
LIBRIM KÖNYVUDVAR

(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. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 02002
(151) 18/03/2019
(732) ANA-MARIA IORGA, STR.

CONSTRUCTORILOR NR.
14, BL. I, SC. C, ET. 4, AP. 60,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
FILIP-LUCIAN IORGA, CALEA
VITAN NR. 233, BL. 1A, SC.
1, ET. 6, AP. 21, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
Povești cu blazon

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

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

───────
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(210) M 2019 02003
(151) 18/03/2019
(732) ANA-MARIA IORGA, STR.

CONSTRUCTORILOR NR.
14, BL. I, SC. C, ET. 4, AP. 60,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
FILIP-LUCIAN IORGA, CALEA
VITAN NR. 233, BL. 1A, SC.
1, ET. 6, AP. 21, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
Fasole Boambă

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

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 02004
(151) 18/03/2019
(732) ANA-MARIA IORGA, STR.

CONSTRUCTORILOR NR.
14, BL. I, SC. C, ET. 4, AP. 60,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
FILIP-LUCIAN IORGA, CALEA
VITAN NR. 233, BL. 1A, SC.
1, ET. 6, AP. 21, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
Istorie cu blazon

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

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

───────
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(210) M 2019 02005
(151) 18/03/2019
(732) S.C. ELESAN COM-SERV S.R.L.,

STR. A.I. CUZA NR. 4, JUDEȚUL
VASLUI, BARLAD, VASLUI,
ROMANIA

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

(540)

ELESAN

(531) Clasificare Viena: 15.07.01; 01.15.05;
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, roșu
(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 protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA).
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, de navigaţie , topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,

cântărire, măsurare, semnalizare, detectare,
testare, inspectare, salvare şi învăţare, aparate
şi instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, , mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat,, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor.(Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA).
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, , de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA).
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice. (Solicităm protecție 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 protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA).

───────
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(210) M 2019 02006
(151) 18/03/2019
(732) RAMONA ADELINA LAZĂR,

STR. BABA NOVAC NR. 177, BL.
BN6, AP. 22, ET. 3, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
RONNA RIVA

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

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

───────

(210) M 2019 02007
(151) 18/03/2019
(732) EUGEN-VALENTIN ALEXE,

STR. LIVIU REBREANU NR. 18,
BL. A5, SC. 1, AP. 3, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

shopU

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou, servicii
asociate magazinelor de vânzări cu amănuntul,
servicii ascociate vânzării cu amănuntul prin
intermediul unei reţele computerizate, servicii
de vânzări on-line, servicii de comenzi on-
line, precum şi vânzări on line en-gros sau
cu amănuntul, servicii privind prezentarea
generală a mărfurilor şi produselor, răspândirea
publicităţii pentru terţi prin intermediul reţelelor
electronice de comunicaţii on-line, întocmirea
unei baze de date cuprinzând produse şi
servicii oferite de terţi, ce poate fi cercetată on-
line, întocmirea unui ghid de comenzi on-line,
pentru localizarea, organizarea şi prezentarea
produselor şi serviciilor altor comercianţi on-
line, întocmirea unei varietăţi mari de informaţii

de interes general prin intermediul reţelelor
computerizate, servicii privind vânzările la
licitaţie, organizarea de licitaţii şi în general de
publicitate.

───────

(210) M 2019 02008
(151) 18/03/2019
(732) RIDE&SMILE SRL, STR. DOAMNA

STANCA NR. 25, JUD. BRAŞOV,
FĂGĂRAŞ, BRAȘOV, ROMANIA

(740) Alecu Bogdan , STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

COVRIG to go

(531) Clasificare Viena: 18.01.05; 18.01.21;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.10; 29.01.13

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

clase:
43. Servicii de alimentaţie publică.

───────

(210) M 2019 02009
(151) 18/03/2019
(732) GREEN ALBA PRODUCTION SRL,

STR. APULUM NR. 5, JUD. ALBA
, ALBA IULIA, 510205, ALBA,
ROMANIA

(540)
VERLINNE

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

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

───────
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(210) M 2019 02010
(151) 18/03/2019
(732) DIMA VALENTIN, STR. PAJUREI

NR. 16, BL. A5, SC. C, AP.
54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Citylicious

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.04; 27.05.09; 29.01.12

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

clase:
41. Organizare de evenimente recreative
(divertisment).
43. Restaurante (servirea mesei), restaurante cu
autoservire, restaurante pentru turisti, servicii de
restaurant şi bar, servicii de restaurant cu servire
la pachet.

───────

(210) M 2019 02011
(151) 18/03/2019
(732) NICOARA NADINA CABINET

INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE,
ŞOS. NORDULUI NR. 114-140,
SAT FRANCEZ, AP. 100 B,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. GEORGE CALINESCU
NR. 52A, AP. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011854

(540)

PSIHO HELP

(531) Clasificare Viena: 24.09.03; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.05

(591) Culori revendicate:mov închis, mov
deschis

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, administrarea resurselor umane
și servicii de recrutare.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de îngrijire mentală.

───────
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(210) M 2019 02013
(151) 18/03/2019
(732) S.C. KROKANT VITEX SRL, STR.

CRISAN NR. 37, BIROUL NR. 1,
ET. 1, JUD. OLT, SLATINA, OLT,
ROMANIA

(540)

KROKANTO FII
KROKANT, FII DIFERIT !

(531) Clasificare Viena: 08.01.04; 08.07.04;
27.05.02; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:mahon (Pantone
7621 C), portocaliu (Pantone 172 C,
Pantone 157 C, Pantone 135 C), maro
(Pantone) 1685 C),

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

30. Produse de patiserie şi panificaţie.
35. Servicii de comerţ cu amănuntul şi en-
gros, servicii de comerţ electronic, furnizarea
de asistenţă comercială pentru înfiinţarea şi
exploatarea unei afaceri în sistem de franciză de
restaurant, pizzerie şi fast food.
43. Servicii de restaurant, pizzerie, fast food şi
baruri, servicii de catering, servicii de cofetărie şi
patiserie.

───────

(210) M 2019 02014
(151) 18/03/2019
(732) SC GAUSS OPTIC SRL, B-DUL

IONITA SANDU STURZA NR. 39,
JUD. BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)
Clinica Gauss

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

3. Soluții pentru curățarea lentilelor de ochelari,
batiste impregnate cu produse pentru curățarea
ochelarilor de vedere.
9. Ochelari (optică), ochelari corectori, ochelari
antireflex, ochelari, ochelari antiorbire, etuiuri
de ochelari, brațe de ochelari, ochelari de citit,
ochelari de vedere, lentile pentru ochelari, sticlă
de ochelari, lentile pentru ochelari, apărători
pentru ochelari, suporturi pentru ochelari,
ochelari de soare, cordoane pentru ochelari,
săculeți pentru ochelari, tocuri de ochelari,
piese pentru ochelari, rame de ochelari, ochelari
cu prescripție medicală, ochelari cu lentile
polarizate, rame de ochelari nemontate, lanțuri
pentru ochelari și pentru ochelari de soare,
ochelari, ochelari de soare și lentile de contact,
rame pentru ochelari de vedere și ochelari de
soare, ochelari de vedere pentru copii, lentile
pentru ochelari de vedere, etuiuri pentru ochelari
de soare, ochelari de vedere (articole optice),
pernuțe de nas pentru ochelari, tocuri de ochelari
de vedere, lentile de schimb pentru ochelari,
rame din metal pentru ochelari, rame din plastic
pentru ochelari, lentile optice pentru ochelarii de
soare, tocuri pentru ochelari de vedere pentru
copii, tocuri pentru ochelari de vedere și de
soare, rame pentru ochelari din metal și material
sintetice, ochelari de vedere eliberați pe bază
de rețetă, rame de ochelari fabricate dintr-o
combinație de metal și plastic, rame pentru
ochelari din metal sau dintr-o combinație de
metal și materiale plastice, lentile pentru ochelari
de soare.
21. Cârpă pentru ochelari, cârpe de șters pentru
ștergerea ochelarilor.
35. Servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme medicale, regruparea
la un loc în beneficiul terţilor a mărfurilor
(exceptând transportul), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod.
36. Servicii financiare.
37. Reparații de ochelari, reparații de ochelari
de soare, reparare și de întreținere de ochelari,
furnizare de informații privind repararea și
întreținerea ochelarilor.
44. Servicii de oftalmologie, servicii medicale,
servicii de îngrijiri medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale, furnizare de servicii medicale, servicii
de analize medicale, servicii de examinări
medicale, servicii de consultanță legate de
servicii medicale, servicii oferite de clinici
medicale, servicii medicale și de sănătate,
servicii medicale de evaluare a sănătății, servicii
medicale pentru diagnosticarea bolilor corpului
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omenesc, servicii medicale de diagnostic
(testare și analiză), servicii de clinici medicale
și de sănătate, servicii de consiliere în materie
de probleme medicale, servicii de caritate,
respectiv furnizarea de servicii medicale pentru
persoane cu nevoi speciale, servicii de teste
medicale pentru diagnosticul și tratamentul
bolilor, servicii de tratamente medicale oferite de
clinici și spitale, furnizare de informații despre
servicii medicale, servicii de analize medicale
în cadrul tratamentului pentru pacienți, servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru persoane, servicii de asistență și analize
medicale referitoarea la tratamentul pacienților.

───────

(210) M 2019 02015
(151) 18/03/2019
(732) SC SMA BOUTIQUE DE LUXE

SRL , B-DUL MIRCEA VODA NR.
34, SECTOR 3
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
TRANDAFIRI NEMURITORI

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

(210) M 2019 02016
(151) 18/03/2019
(732) SC SMA BOUTIQUE DE LUXE

SRL , B-DUL MIRCEA VODA NR.
34, SECTOR 3
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
TRANDAFIRI CRIOGENAŢI

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

(210) M 2019 02018
(151) 18/03/2019
(732) FORTY

MANAGEMENT&INVESTMENTS
SRL, STRADA PARIS, NR.
9, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
District One

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

16. Pliante în domeniul vânzărilor imobiliare
(tipărituri).
35. Vânzare prin licitație de bunuri imobiliare,
organizare și coordonare de licitații imobiliare.
36. Evaluări imobiliare, agenții imobiliare,
investiții imobiliare, servicii imobiliare, agențiile
imobiliare, afaceri imobiliare, gestionarea
proprietăților (imobiliare), managementul
proprietăților imobiliare, gestiunea bunurilor
imobiliare, gestionarea investițiilor imobiliare,
servicii fiduciare imobiliare, servicii imobiliare
privind gestionarea investițiilor imobiliare,
estimări de proprietăți imobiliare , evaluări
de proprietăți imobiliare, servicii ale agențiilor
imobiliare, administrare de bunuri imobiliare,
gestionare de proprietăți imobiliare, planificare
de investiții imobiliare, investiții în proprietăți
imobiliare, administrare de proprietăți imobiliare,
formare de consorții imobiliare, organizare
de închirieri imobiliare, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, brokeraj de proprietăți imobiliare,
consultanță privind bunuri imobiliare, servicii
de achiziții imobiliare, servicii privind afaceri
imobiliare, asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare, brokeraj cu garanții reale imobiliare,
finanțare în domeniul proprietăților imobiliare,
administrare fiduciară de proprietăți imobiliare,
gestiune financiară a proiectelor imobiliare,
consultanță financiară privind investițiile
imobiliare, servicii de administrare de
bunuri imobiliare, servicii de investiții în
proprietăți imobiliare, închirieri de spații pentru
birouri (imobiliare), investiții de capital în
proprietăți imobiliare, organizare de închirieri
(doar proprietăți imobiliare), intermediere
pentru închirierea de proprietăți imobiliare,
intermediere de închirieri de proprietăți
imobiliare, achiziție de proprietăți imobiliare
(pentru terți), servicii de brokeraj de proprietăți
imobiliare, servicii de brokeraj de bunuri
imobiliare, evaluare și gestionare de bunuri
imobiliare, închirieri de proprietăți (doar
proprietăți imobiliare), servicii de consultanță
privind proprietățile imobiliare, furnizare de
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informații privind bunurile imobiliare, furnizare
de informații privind proprietățile (imobiliare),
servicii de gestiune a investițiilor imobiliare,
colectarea datoriilor aferente închirierii
proprietăților imobiliare, estimări financiare
(asigurări, bănci, proprietăți imobiliare),
consiliere privind investițiile în proprietăți
imobiliare, consultanță privind achiziționarea
de bunuri imobiliare, agenții de închiriere
de proprietăți imobiliare (apartamente),
administrarea afacerilor financiare legate de
proprietăți imobiliare, servicii de tip escrow
pentru bunuri imobiliare, evaluarea financiară a
proprietății personale și imobiliare, achiziție de
proprietăți imobiliare (în numele terților), servicii
de informații computerizate privind proprietățile
imobiliare, servicii ale agențiilor de bunuri
imobiliare rezidențiale, servicii de consiliere
privind evaluarea proprietăților imobiliare,
servicii ale agențiilor imobiliare de spații
comerciale, servicii de căutare de proprietăți
imobiliare naționale, închiriere de bunuri
imobiliare și de proprietăți, servicii de consiliere
privind deținerea de proprietăți imobiliare, servicii
de consiliere privind investițiile în proprietăți
imobiliare, încheiere de contracte de închiriere
de bunuri imobiliare, servicii de consultanță în
materie de bunuri imobiliare, servicii de agenție
pentru închirierea de proprietăți imobiliare,
intermediere privind proprietatea comună a unei
proprietăți imobiliare, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și
terenuri, servicii de agenții imobiliare pentru
închirierea de clădiri, servicii de agenții imobiliare
pentru închirierea de terenuri, furnizare de
informații pe internet privind afacerile imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare și
a proprietăților, servicii de management imobiliar
privind tranzacțiile cu proprietăți imobiliare,
selectare și achiziție de proprietăți imobiliare
(în numele terților), servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru spații industriale,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru clădiri rezidențiale, furnizare de informații
în legătură cu evaluarea bunurilor imobiliare,
intermediere de contracte pentru arendarea și
închirierea de proprietăți imobiliare, servicii de
prelungire a contractelor de închiriere pentru
proprietăți imobiliare, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea de
clădiri, servicii ale agențiilor imobiliare pentru
vânzarea și închirierea spațiilor comerciale,
servicii de cesiune de contracte de închiriere a
proprietăților imobiliare, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru malluri de
cumpărături, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru locații pentru divertisment,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare

pentru spații de clădiri, servicii de agenții
imobiliare pentru achiziția și vânzarea de clădiri,
servicii de agenții imobiliare pentru achiziția
și vânzarea de terenuri, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea pentru
achiziționarea de proprietăți imobiliare, servicii
de agenție pentru vânzarea de proprietăți
imobiliare pe bază de comision, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru spații
de vânzare cu amănuntul, servicii de listare de
proprietăți imobiliare pentru închirierea de case
și închirierea de apartamente.
37. Servicii de consiliere privind renovarea
proprietăților imobiliare (reparaţii), servicii de
supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare.
42. Evaluarea proprietăților imobiliare, servicii
de proiectare privind proprietățile imobiliare.

───────

(210) M 2019 02019
(151) 18/03/2019
(732) FORTY

MANAGEMENT&INVESTMENTS
SRL, STRADA PARIS, NR.
9, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
District 1

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

16. Pliante în domeniul vânzărilor imobiliare
(tipărituri).
35. Vânzare prin licitație de bunuri imobiliare,
organizare și coordonare de licitații imobiliare.
36. Evaluări imobiliare, agenții imobiliare,
investiții imobiliare, servicii imobiliare, agențiile
imobiliare, afaceri imobiliare, gestionarea
proprietăților (imobiliare), managementul
proprietăților imobiliare, gestiunea bunurilor
imobiliare, gestionarea investițiilor imobiliare,
servicii fiduciare imobiliare, servicii imobiliare
privind gestionarea investițiilor imobiliare,
estimări de proprietăți imobiliare , evaluări
de proprietăți imobiliare, servicii ale agențiilor
imobiliare, administrare de bunuri imobiliare,
gestionare de proprietăți imobiliare, planificare
de investiții imobiliare, investiții în proprietăți
imobiliare, administrare de proprietăți imobiliare,
formare de consorții imobiliare, organizare
de închirieri imobiliare, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, brokeraj de proprietăți imobiliare,
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consultanță privind bunuri imobiliare, servicii
de achiziții imobiliare, servicii privind afaceri
imobiliare, asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare, brokeraj cu garanții reale imobiliare,
finanțare în domeniul proprietăților imobiliare,
administrare fiduciară de proprietăți imobiliare,
gestiune financiară a proiectelor imobiliare,
consultanță financiară privind investițiile
imobiliare, servicii de administrare de
bunuri imobiliare, servicii de investiții în
proprietăți imobiliare, închirieri de spații pentru
birouri (imobiliare), investiții de capital în
proprietăți imobiliare, organizare de închirieri
(doar proprietăți imobiliare), intermediere
pentru închirierea de proprietăți imobiliare,
intermediere de închirieri de proprietăți
imobiliare, achiziție de proprietăți imobiliare
(pentru terți), servicii de brokeraj de proprietăți
imobiliare, servicii de brokeraj de bunuri
imobiliare, evaluare și gestionare de bunuri
imobiliare, închirieri de proprietăți (doar
proprietăți imobiliare), servicii de consultanță
privind proprietățile imobiliare, furnizare de
informații privind bunurile imobiliare, furnizare
de informații privind proprietățile (imobiliare),
servicii de gestiune a investițiilor imobiliare,
colectarea datoriilor aferente închirierii
proprietăților imobiliare, estimări financiare
(asigurări, bănci, proprietăți imobiliare),
consiliere privind investițiile în proprietăți
imobiliare, consultanță privind achiziționarea
de bunuri imobiliare, agenții de închiriere
de proprietăți imobiliare (apartamente),
administrarea afacerilor financiare legate de
proprietăți imobiliare, servicii de tip escrow
pentru bunuri imobiliare, evaluarea financiară
a proprietății personale și imobiliare, achiziție
de proprietăți imobiliare (în numele terților),
servicii de informații computerizate privind
proprietățile imobiliare, servicii ale agențiilor
de bunuri imobiliare rezidențiale, servicii
de consiliere privind evaluarea proprietăților
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare
de spații comerciale, servicii de căutare
de proprietăți imobiliare naționale, închiriere
de bunuri imobiliare și de proprietăți,
servicii de consiliereprivind deținerea de
proprietăți imobiliare, servicii de consiliere
privind investițiile în proprietăți imobiliare,
încheiere de contracte de închiriere de bunuri
imobiliare, servicii de consultanță în materie
de bunuri imobiliare, servicii de agenție pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, intermediere
privind proprietatea comună a unei proprietăți
imobiliare, furnizare de informații privind bunuri
imobiliare și
terenuri, servicii de agenții imobiliare pentru
închirierea de clădiri, servicii de agenții imobiliare

pentru închirierea de terenuri, furnizare de
informații pe internet privind afacerile imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare și
a proprietăților, servicii de management imobiliar
privind tranzacțiile cu proprietăți imobiliare,
selectare și achiziție de proprietăți imobiliare
(în numele terților), servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru spații industriale,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru clădiri rezidențiale, furnizare de informații
în legătură cu evaluarea bunurilor imobiliare,
intermediere de contracte pentru arendarea și
închirierea de proprietăți imobiliare, servicii de
prelungire a contractelor de închiriere pentru
proprietăți imobiliare, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea de
clădiri, servicii ale agențiilor imobiliare pentru
vânzarea și închirierea spațiilor comerciale,
servicii de cesiune de contracte de închiriere a
proprietăților imobiliare, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru malluri de
cumpărături, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru locații pentru divertisment,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații de clădiri, servicii de agenții
imobiliare pentru achiziția și vânzarea de clădiri,
servicii de agenții imobiliare pentru achiziția
și vânzarea de terenuri, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea pentru
achiziționarea de proprietăți imobiliare, servicii
de agenție pentru vânzarea de proprietăți
imobiliare pe bază de comision, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru spații
de vânzare cu amănuntul, servicii de listare de
proprietăți imobiliare pentru închirierea de case
și închirierea de apartamente.
37. Servicii de consiliere privind renovarea
proprietăților imobiliare (reparaţii), servicii de
supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare.
42. Evaluarea proprietăților imobiliare, servicii
de proiectare privind proprietățile imobiliare.

───────

(210) M 2019 02020
(151) 18/03/2019
(732) TAN SENSATION SRL, ŞOS.

OLTENIŢEI NR. 125F, SECTORUL
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
TAN SENSATION
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii de saloane de înfrumuseţare, servicii
de perforarea trupului (body piercing), servicii
de depilare cu ceară, servicii de coafură,
manechiură, masaj, chirutgie plastică, servicii
de baie publică în scopuri igienice, servicii
de saună, servicii de solarii, tatuare, servicii
de terapie, servicii de băi turceşti, servicii de
machiaj.

───────

(210) M 2019 02021
(151) 18/03/2019
(732) GIGANT RETAILER S.R.L., STR.

DASCALULUI NR. 37, CAMERA
1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
GIGANT RETAILER

(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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

(210) M 2019 02022
(151) 18/03/2019
(732) R.N.P.ROMSILVA-ADMINISTRATIA

PARCULUI NATURAL COMANA
R.A., STR. GELLU NAUM NR.
608, JUDEŢ GIURGIU, COMUNA
COMANA, 087055, GIURGIU,
ROMANIA

(540)

PRODUS CU PROVENIENȚĂ
CERTIFICATĂ PARCUL

NATURAL COMANA

(531) Clasificare Viena: 05.05.01; 05.05.20;
05.03.13; 05.03.14; 26.05.12; 26.01.01;
26.01.13; 26.01.16; 29.01.15; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde închis, kaki,
albastru închis, albastru deschis,
galben şters, negru, roz

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt şi alte produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase şi tăieţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie şi cofetărie şi cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte îngheţate comestibile,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, plante
aromatice conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă(apă îngheţată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere, brute şi neprelucrate, cereale şi
seminţe crude şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, răsaduri şi seminţe pentru
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plantare, animale vii, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ.

───────

(210) M 2019 02023
(151) 18/03/2019
(732) EUCOM INNOVATIVE, BD.

DIMITRIE POMPEIU NR. 9-9A,
CLADIREA 24, ET. 5, CAM. 2,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Courses Without Walls

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

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

───────

(210) M 2019 02024
(151) 18/03/2019
(732) GABRIEL BRISCAN, COMUNA

BREBU NR. 192, JUDEŢ
PRAHOVA, SAT BREBU
MEGIESESC, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

TATAR

(531) Clasificare Viena: 09.07.09; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

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

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi.

───────

(210) M 2019 02025
(151) 18/03/2019
(732) EUCOM INNOVATIVE, BD.

DIMITRIE POMPEIU NR. 9-9A,
CLADIREA 24, ET. 5, CAM. 2,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
AGILE LEARNING

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

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

───────

(210) M 2019 02026
(151) 18/03/2019
(732) ANCA ALINA NAINER, STR.

ARGEŞ NR. 3, JUDEŢ ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

D DUCHESSE ATELIER

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.21;
26.13.25; 27.05.24

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

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

───────
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(210) M 2019 02027
(151) 18/03/2019
(732) COLEȘIU DIANA

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ ,
STRADA IZVOARE NR. 8, JUDEŢ
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ENESCU GABRIELA, STR.
FRUNTE LATĂ NR. 7, BL.
P14A, SC. 1, AP. 3, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050684

(540)
EQUILIBRIUM RESIDENCE

(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 02028
(151) 18/03/2019
(732) SC PILOT BOOKS SRL, STR.

ILIOARA NR. 17, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

pilot books

(531) Clasificare Viena: 24.17.04; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17

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

16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole de legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen şi materiale pentru artişti,
pensule, materiale didactice şi de instruire,
foi, folii şi pungi din material plastic pentru
împachetare şi ambalare, caractere şi clişee
tipografice.
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 02029
(151) 18/03/2019
(732) Carlsberg A/S, NY CARLSBERG

VEJ 100, COPENHAGEN V, DK
1799, DANEMARCA

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

(540)

BY APPOINTMENT TO THE
ROYAL DANISH COURT

(531) Clasificare Viena: 24.09.05; 24.09.13;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.14

(591) Culori revendicate:negru, alb, roşu,
auriu

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

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

───────

(210) M 2019 02030
(151) 18/03/2019
(732) Carlsberg A/S, NY CARLSBERG

VEJ 100, COPENHAGEN V, DK
1799, DANEMARCA

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

(540)

(531) Clasificare Viena: 24.09.05; 24.09.13;
27.05.02; 27.05.24; 29.01.14

(591) Culori revendicate:negru, alb, roşu,
auriu

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

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

───────

BY APPOINTMENT TOTHE 
ROYAL DANISHCOURT 

CarlsbergCOPENHAGEN 
PREMIUM BEER
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(210) M 2019 02031
(151) 18/03/2019
(732) Carlsberg A/S, NY CARLSBERG

VEJ 100, COPENHAGEN V, DK
1799, DANEMARCA

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

(540)

UNDER THE SUPERVISION
OF THE CARLSBERG

BREWERIES
COPENHAGEN, DENMARK.

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.13

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

clase:
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor.

───────

(210) M 2019 02032
(151) 18/03/2019
(732) Carlsberg A/S, NY CARLSBERG

VEJ 100, COPENHAGEN V, DK
1799, DANEMARCA

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

(540)

1847 COPENHAGEN
PREMIUM BEER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
27.07.01; 29.01.13

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

clase:
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor.

───────
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(210) M 2019 02033
(151) 18/03/2019
(732) Carlsberg Breweries A/S,

NY CARLSBERG VEJ 100,
COPENHAGEN V, DK 1799,
DANEMARCA

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

(540)

HOLSTEN - BRAUEREI
AG H HOLSTEN Weizen
HAMBURG GERMANY

(531) Clasificare Viena: 02.01.20; 24.01.03;
24.01.08; 05.03.13; 26.04.18; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.21; 27.05.24; 29.01.14

(591) Culori revendicate:negru, auriu, roşu,
mov

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

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

───────

(210) M 2019 02034
(151) 18/03/2019
(732) Carlsberg Breweries A/S,

NY CARLSBERG VEJ 100,
COPENHAGEN V, DK 1799,
DANEMARCA

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

(540)

HOLSTEN Radler

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13

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

clase:
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor.

───────
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(210) M 2019 02035
(151) 18/03/2019
(732) Carlsberg Breweries A/S,

NY CARLSBERG VEJ 100,
COPENHAGEN V, DK 1799,
DANEMARCA

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

(540)

HAMBURG GERMANY
H HOLSTEN Radler

HOLSTEN BRAUEREI AG

(531) Clasificare Viena: 02.01.20; 05.03.13;
24.01.03; 24.01.08; 26.04.18; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.21; 27.05.24; 29.01.14

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

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

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

───────

(210) M 2019 02036
(151) 18/03/2019
(732) Carlsberg Breweries A/S,

NY CARLSBERG VEJ 100,
COPENHAGEN V, DK 1799,
DANEMARCA

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

(540)

HAMBURG GERMANY
H HOLSTEN premium

HOLSTEN BRAUEREI AG

(531) Clasificare Viena: 02.01.20; 24.01.03;
24.01.08; 05.03.13; 26.04.18; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.21; 27.05.24; 29.01.14

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

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

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

───────
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(210) M 2019 02037
(151) 18/03/2019
(732) Carlsberg Breweries A/S,

NY CARLSBERG VEJ 100,
COPENHAGEN V, DK 1799,
DANEMARCA

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

(540)

PROTECTED BY THE
KNIGHT H HOLSTEN PURITY

(531) Clasificare Viena: 24.01.05; 26.01.05;
26.01.18; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.21;
27.05.24; 29.01.13

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

clase:
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor.

───────

(210) M 2019 02038
(151) 18/03/2019
(732) Carlsberg Breweries A/S,

NY CARLSBERG VEJ 100,
COPENHAGEN V, DK 1799,
DANEMARCA

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

(540)

HOLSTEN Weizen

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor.

───────

(210) M 2019 02039
(151) 18/03/2019
(732) Carlsberg Breweries A/S,

NY CARLSBERG VEJ 100,
COPENHAGEN V, DK 1799,
DANEMARCA

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

(540)

HOLSTEN premium

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

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

───────

(210) M 2019 02040
(151) 18/03/2019
(732) Carlsberg Breweries A/S, NY

CARLSBERG VEJ 100, DK 1799,
COPENHAGEN V, DANEMARCA

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

(540)

HOLSTEN PILSNER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
27.05.17

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

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

───────

(210) M 2019 02041
(151) 18/03/2019
(732) Carlsberg Breweries A/S, NY

CARLSBERG VEJ 100, DK 1799,
COPENHAGEN V, DANEMARCA

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

(540)

HOLSTEN-BRAUEREI
AG H HOLSTEN Pilsner
HAMBURG GERMANY

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.12; 27.05.17; 27.05.23;
27.05.24; 25.01.19; 27.07.11; 24.01.08;
24.01.09; 24.01.15; 02.01.02; 02.01.20;
03.03.01

(591) Culori revendicate:alb, negru, auriu,
roşu, gri

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

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

───────
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(210) M 2019 02042
(151) 18/03/2019
(732) Carlsberg Breweries A/S, NY

CARLSBERG VEJ 100, DK 1799,
COPENHAGEN V, DANEMARCA

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

(540)

TUBORG CHRISTMAS BREW

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.13; 01.15.17

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

clase:
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor.

───────

(210) M 2019 02043
(151) 18/03/2019
(732) Carlsberg Breweries A/S, NY

CARLSBERG VEJ 100, DK 1799,
COPENHAGEN V, DANEMARCA

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

(540)

TUBORG TUBORG
CHRISTMAS BREW

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 01.15.17; 02.01.15;
02.01.23; 24.09.13; 26.11.12; 25.01.19

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

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

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

───────
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(210) M 2019 02044
(151) 18/03/2019
(732) Carlsberg Breweries A/S, NY

CARLSBERG VEJ 100, DK 1799,
COPENHAGEN V, DANEMARCA

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

(540)

ENJOYED SINCE
1880 COPENHAGEN

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 27.07.17

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

clase:
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor.

───────

(210) M 2019 02045
(151) 18/03/2019
(732) Carlsberg Breweries A/S, NY

CARLSBERG VEJ 100, DK 1799,
COPENHAGEN V, DANEMARCA

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

(540)

ENJOYED TUBORG
SINCE 1880

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 27.01.12; 25.01.19

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

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

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

───────
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(210) M 2019 02046
(151) 18/03/2019
(732) Carlsberg Breweries A/S, NY

CARLSBERG VEJ 100, DK 1799,
COPENHAGEN V, DANEMARCA

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

(540)

ALCOHOL FREE GENUINE
QUALITY TUBORG

COPENHAGEN DENMARK

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 25.01.19; 24.09.13;
27.07.17; 05.11.15

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

clase:
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor.

───────

(210) M 2019 02047
(151) 18/03/2019
(732) Carlsberg Breweries A/S, NY

CARLSBERG VEJ 100, DK 1799,
COPENHAGEN V, DANEMARCA

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

(540)

ENJOYED SINCE 1880
COPENHAGEN A

EUROPEAN TRADITION

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 27.07.17

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

clase:
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor.

───────

(210) M 2019 02048
(151) 18/03/2019
(732) Carlsberg Breweries A/S, NY

CARLSBERG VEJ 100, DK 1799,
COPENHAGEN V, DANEMARCA

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

(540)

ENJOYED SINCE 1880
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(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 27.07.17

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

clase:
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor.

───────

(210) M 2019 02049
(151) 18/03/2019
(732) Bayer Aktiengesellschaft,

KAISER-WILHELM-ALLEE,
LEVERKUSEN, 51373, GERMANIA

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

(540)
ASPECT

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

5. Produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.

───────

(210) M 2019 02050
(151) 18/03/2019
(732) Unilever N.V., WEENA 455,

ROTTERDAM, 3013 AL, TARILE
DE JOS

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

(540)
DOMESTOS POWER

5 PLATINUM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Detergenţi, preparate şi substanţe, toate
pentru spălare, preparate de condiţionare pentru
rufe (ţesături, fabric conditioning preparations),
preparate de albire, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi preparate abrazive,

preparate pentru spălatul vaselor, săpunuri,
preparate pentru spălarea mâinilor, şervetele
impregnate cu preparate şi substanţe pentru
curăţare şi lustruire.
5. Dezinfectanţi, dezinfectanţi pentru scop
de igienă sau pentru scop sanitar,
preparate sanitare, preparate pentru distrugerea
dăunatorilor, a insectelor şi a animalelor nocive,
fungicide, germicide, bactericide, parasiticide,
algicide, insecticide, distrugători pentru buruieni,
deodorante, altele decât cele pentru uz
personal, preparate pentru împrospătarea
aerului, substanţe pentru distrugerea insectelor.

───────

(210) M 2019 02051
(151) 18/03/2019
(732) Unilever N.V., WEENA 455,

NETHERLANDS, ROTTERDAM,
3013 AL, TARILE DE JOS

(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011882

(540)
DOMESTOS

EXTENDED POWER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Detergenți, preparate și substanțe, toate
pentru spălare, preparate de condiționare pentru
rufe (țesături) (fabric conditioning preparations),
preparate de albire, preparate de curățare,
lustruire, degresare și preparate abrazive,
preparate pentru spălatul vaselor, săpunuri,
preparate pentru spălarea mâinilor, șervețele
impregnate cu preparate și substanțe pentru
curățare și lustruire.
5. Dezinfectanți, dezinfectanți pentru scop
de igienă sau pentru scop sanitar,
preparate sanitare, preparate pentru distrugerea
dăunătorilor, a insectelor și a animalelor nocive,
fungicide, germicide, bactericide, parasiticide,
algicide, insecticide, distrugători pentru buruieni,
deodorante, altele decât cele pentru uz
personal, preparate pentru împrospătarea
aerului, substanțe pentru distrugerea insectele.

───────
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(210) M 2019 02052
(151) 18/03/2019
(732) Unilever N.V., WEENA 455,

NETHERLANDS, ROTTERDAM,
3013 AL, TARILE DE JOS

(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011882

(540)
DOMESTOS POWER 5

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

3. Detergenți, preparate și substanțe, toate
pentru spălare, preparate de condiționare pentru
rufe (țesături) (fabric conditioning preparations),
preparate de albire, preparate de curățare,
lustruire, degresare și preparate abrazive,
preparate pentru spălatul vaselor, săpunuri,
preparate pentru spălarea mâinilor, șervețele
impregnate cu preparate și substanțe pentru
curățare și lustruire.
5. Dezinfectanți, dezinfectanți pentru scop
de igienă sau pentru scop sanitar,
preparate sanitare, preparate pentru distrugerea
dăunătorilor, a insectelor și a animalelor nocive,
fungicide, germicide, bactericide, parasiticide,
algicide, insecticide, distrugători pentru buruieni,
deodorante, altele decât cele pentru uz
personal, preparate pentru împrospătarea
aerului, substanțe pentru distrugerea insectele.

───────

(210) M 2019 02053
(151) 18/03/2019
(732) SC AGIL SRL, CALEA

TORONTALULUI, DN 6 KM 564
+ 600 STG, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300633, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET CECIU GABRIELA-
CONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII INTELECTUALE,
STR. MARTIR LEONTINA BANCIU
NR. 6, AP. 110, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300024

(540)

HOT GRILL

(531) Clasificare Viena: 01.15.05; 11.01.10;
11.01.25; 27.05.12; 27.05.24; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2019 02054
(151) 18/03/2019
(732) EUROCLUB SRL, STR. LUPTEI

NR. 9, JUD. SIBIU, SIBIU, 550330,
SIBIU, ROMANIA

(540)

korona

(531) Clasificare Viena: 24.09.02; 24.09.05;
27.05.01; 27.05.12; 25.01.10; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben închis, roșu
închis

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

43. Servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, servicii
de restaurant și bar.

───────

(210) M 2019 02055
(151) 18/03/2019
(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)

AQVATONIC HOTEL
STEAUA de MARE

(531) Clasificare Viena: 03.09.15; 03.09.17;
03.09.20; 03.09.23; 03.09.24; 27.01.06

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară, închirieri de spaţii de
cazare temporară, servicii de rezervare (cazare
temporară), servicii hoteliere, moteliere, de bar,
de cafenea, de restaurant, mese festive şi
catering, închiriere de spaţii pentru susţinere
de conferinţe, convenţii, expoziţii, seminarii şi
întruniri.

───────
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(210) M 2019 02056
(151) 18/03/2019
(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)

COMPLEX HOTELIER
STEAUA de MARE

(531) Clasificare Viena: 03.09.15; 03.09.17;
03.09.20; 03.09.23; 03.09.24; 27.01.07

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară, închirieri de spaţii de
cazare temporară, servicii de rezervare (cazare
temporară), servicii hoteliere, moteliere, de bar,
de cafenea, de restaurant, mese festive şi
catering, închiriere de spaţii pentru susţinere
de conferinţe, convenţii, expoziţii, seminarii şi
întruniri.

───────

(210) M 2019 02057
(151) 18/03/2019
(732) TATIANA MARIN, ALEEA

MINERVA NR. 10, BL. 34, SC.
B, ET. 3, AP. 14, JUD. BRAȘOV,
BRAȘOV, 500439, BOTOȘANI,
ROMANIA
GHEORGHE MARIN, ALEEA
MINERVA NR. 10, BL. 34, SC.
B, ET. 3, AP. 14, JUD. BRAȘOV,
BRAȘOV, 500439, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

marin

(531) Clasificare Viena: 03.13.04; 03.13.24;
26.05.15; 26.05.18; 27.05.01; 27.05.07;
29.01.12

(591) Culori revendicate:negru, galben
(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.
4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili şi materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
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9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
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.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malț.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
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.
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 02058
(151) 18/03/2019
(732) MARINELA ANA BANICA,

STR. ROMA NR. 42A, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011775,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ORTHOTROPICS

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

35. Publicitate.
41. Educaţie în domeniul sănătății.
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2019 02059
(151) 18/03/2019
(732) ORTHOEXCLUSIVE SRL,

STR. ROMA NR. 42A, AP. 1,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011775,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BIOBLOC ORTHOTROPICS

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

10. Aparate ortodontice (aparate dentare)
pentru îndreptarea dinților.
35. Servicii de marketing în domeniul
stomatologiei.

───────
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(210) M 2019 02060
(151) 18/03/2019
(732) TRE ATU SRL, SAT VALEA

ADÂNCĂ NR. 62057, NR.
CADASTRAL 62057-C1-U5, BL.
C1, SC. B, ET. 1, AP. 2, JUD. IAȘI,
COMUNA MIROSLAVA, 200011,
IAȘI, ROMANIA

(540)

VIVOUP

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.15;
26.04.18; 29.01.13

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

clase:
9. Aparate și instrumente utilizate în optică.

───────


