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Cereri Mărci publicate în 25/07/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 04037

(151)
18/07/2019

(732)
SILVIA-DANA ION

(540)
HORECA INSIGHT hotel
restaurant café

2 M 2019 04892

18/07/2019

SC BIOTRIO TM SRL

RAWCKERS

3 M 2019 05017

18/07/2019

SC LERIDA INTERNATIONAL
SRL

CUBANELLOS

4 M 2019 05273

18/07/2019

SC COMTEL FOCUS SA

THE BULL steak restaurant

5 M 2019 05278

18/07/2019

SC BAARIA SRL

AGRUO

6 M 2019 05279

18/07/2019

SPORUL CASEI TRADING SRL

7 M 2019 05280

18/07/2019

ANA-MARIA CONSULEA

ZEXE

8 M 2019 05281

18/07/2019

PSYBEARS SRL

PSY BEARS Soul Center

9 M 2019 05282

18/07/2019

PSYBEARS SRL

Pornim în călătoria noastră către
noi. . .

10 M 2019 05283

18/07/2019

PSYBEARS SRL

We are PSY Bears Always from
the Soul With Value

11 M 2019 05284

18/07/2019

ASOCIATIA HR MANAGEMENT j Your First Job
CLUB

12 M 2019 05285

18/07/2019

SC INKSPLAT SRL

13 M 2019 05286

18/07/2019

ASOCIATIA HR MANAGEMENT HRpartner un produs HR Club
CLUB

14 M 2019 05287

18/07/2019

SC QUICKBLOCK SRL

Quick Transfer

15 M 2019 05288

18/07/2019

DIANA MANISOR

Diatella

16 M 2019 05289

18/07/2019

SC HYPERICUM IMPEX SRL

VITA VIGOR

17 M 2019 05290

18/07/2019

FLORIN VICTOR LEUCHIȘ

CĂTUNUL LUI VICTOR

18 M 2019 05291

18/07/2019

AUGUSTIN CRISTE

CHRISTE

19 M 2019 05292

18/07/2019

IT LABORATORY RETAIL SRL

Hotel Bliss

20 M 2019 05293

18/07/2019

SC TGS SOFTWARE SRL

BI PRO

21 M 2019 05294

18/07/2019

OSEA INTERIORS SRL

Oséa INTERIORS BEYOND
LIVING

22 M 2019 05296

18/07/2019

RADIO GUERRILLA SRL

AVANPOST

23 M 2019 05297

18/07/2019

MONSTER ENERGY COMPANY PREDATOR ENERGY
A DELAWARE CORPORATION

24 M 2019 05298

18/07/2019

MONSTER ENERGY COMPANY PREDATOR ENERGY
A DELAWARE CORPORATION
2

CACTUS INK
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
25 M 2019 05299

(151)
18/07/2019

(732)
TBI CREDIT IFN SA

(540)
TBI Credit Part of TBIBank

26 M 2019 05300

18/07/2019

PERFECT CARE
DISTRIBUTION SRL

pharma care

27 M 2019 05302

18/07/2019

ECOLOGIC 3R AMBALAJE SA

start colectării selective!

28 M 2019 05303

18/07/2019

RĂZVAN-LUIS IONESCU

Bucharest 2Night

29 M 2019 05305

18/07/2019

ASOCIATIA FOTBAL CLUB
RAPID BUCURESTI

RAPID FOTBAL CLUB 1923

30 M 2019 05306

18/07/2019

LUNCAN MIHAELA PFA

MEDIQUA

31 M 2019 05308

18/07/2019

ATELIERUL DE MODA - MOISA Clasicii'
SRL

32 M 2019 05309

18/07/2019

ADRIANA BUNGESCU

VENOMED

33 M 2019 05310

18/07/2019

ADRIANA BUNGESCU

ORTHOMED

34 M 2019 05311

18/07/2019

PERFECT CARE
DISTRIBUTION

perfect care

35 M 2019 05313

18/07/2019

TELECREDIT IFN SA

omnicredit

3
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04037
18/07/2019
SILVIA-DANA ION, STR. COL.
C-TIN MARINESCU NR. 5, BL.
V70, SC. 1, ET. 3, AP. 14, SECTOR
5, BUCUREŞTI , BUCUREȘTI,
ROMANIA

(591)

Culori revendicate:negru, portocaliu,
verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, Jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

HORECA INSIGHT
hotel restaurant café
(531)

Clasificare Viena: 26.04.01; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04892
18/07/2019
SC BIOTRIO TM SRL, STR.
MARTIR ION MIRON NR. 39,
JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300550, TIMIȘ, ROMANIA

RAWCKERS
(531)

Clasificare Viena: 05.03.11; 05.03.13;
05.03.15; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

(511)

M 2019 05017
18/07/2019
SC LERIDA INTERNATIONAL
SRL, ŞOS. ODĂI NR. 379 381, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

CUBANELLOS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05273
18/07/2019
SC COMTEL FOCUS SA, CALEA
BUCUREŞTILOR NR. 283,
JUDEŢUL ILFOV, OTOPENI, 71941,
ILFOV, ROMANIA

THE BULL steak restaurant
(531)

Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii oferite de restaurant.

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05278
18/07/2019
SC BAARIA SRL, STR. PITEŞTI
NR. 213, CAM. 2, JUDEŢUL OLT,
SLATINA, OLT, ROMANIA

(540)

M 2019 05279
18/07/2019
SPORUL CASEI TRADING SRL,
STR. CORBENI NR. 12, CORP B,
CAMERA 3, ET. 1, AP. 3, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

AGRUO
(531)

Clasificare Viena: 26.04.07; 26.04.18;
27.05.02; 27.05.24; 29.01.12
(591) Culori revendicate:maro deschis
(#e59b02), maro (#c16c03)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

(531)

Clasificare Viena: 05.03.06; 25.01.25;
29.01.03
(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
───────

───────
(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 05280
18/07/2019
ANA-MARIA CONSULEA, STR.
REACTORULUI NR. 24, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
Cabinet individual de proprietate
industrială Ivanescu Gabriel Dan,
STR. AVRAM IANCU NR. 48A, SC.
B, AP. 10, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, 500086, BRAȘOV,
ROMANIA

ZEXE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
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şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, , gheaţă (apă
îngheţată), (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05281
18/07/2019
PSYBEARS SRL, BD. MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR. 20, BL. 1K,
SC. D, AP. 9, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA
BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12 - 14,
BIROUL 2, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

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).
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).
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

Pornim în călătoria
noastră către noi. . .

PSY BEARS Soul Center
(531)

Clasificare Viena: 03.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.04; 29.01.13
(591) Culori revendicate:mov, albastru,
portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de

M 2019 05282
18/07/2019
PSYBEARS SRL, BD. MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR. 20, BL. 1K,
SC. D, AP. 9, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA
BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12 - 14,
BIROUL 2, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.05
Culori revendicate:mov
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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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).
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).
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

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).
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).
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05283
18/07/2019
PSYBEARS SRL, BD. MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR. 20, BL. 1K,
SC. D, AP. 9, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA
BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12 - 14,
BIROUL 2, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05284
18/07/2019
ASOCIATIA HR MANAGEMENT
CLUB, STR. CULMEA VECHE NE.
2, MANSARDĂ, ET. 1, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

We are PSY Bears Always
from the Soul With Value
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
Culori revendicate:mov, albastru,
portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

j Your First Job
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
27.05.21; 29.01.13
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(591)

Culori revendicate:verde, albastru,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

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).
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05285
18/07/2019
SC INKSPLAT SRL, STR.
GRIGORE IONESCU NR. 63,
CAMERA 1, BL. T73, SC. 2, ET. 4,
AP. 42, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(591)
(511)

(540)

HRpartner un produs HR Club
(531)

CACTUS INK
(531)

(740)

M 2019 05286
18/07/2019
ASOCIATIA HR MANAGEMENT
CLUB, STR. CULMEA VECHE NE.
2, MANSARDĂ, ET. 1, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Clasificare Viena: 01.15.15; 05.11.19;
26.01.13; 26.01.15; 29.01.12
Culori revendicate:galben, negru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13
(591) Culori revendicate:verde închis,
albastru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05287
18/07/2019
SC QUICKBLOCK SRL, ALEEA
AFINEI NR. 10, CAMERA 1,
SC. A, ET. 5, AP. 17, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 05288
18/07/2019
DIANA MANISOR, STR. PETRU
MAIOR NR. 5, AP. 5, JUD. MUREŞ ,
TÂRGU MUREŞ, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Diatella

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
───────

Quick Transfer
(531)

Clasificare Viena: 18.01.09; 24.17.25;
27.05.02; 29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru, negru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05289
18/07/2019
SC HYPERICUM IMPEX SRL,
STR. GUTINULUI NR. 3A, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA SPRIE,
435100, MARAMUREȘ, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL NEACŞU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR. 12, AP. 3, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430293, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 05290
18/07/2019
FLORIN VICTOR LEUCHIȘ,
COMUNA AUȘEU NR. 253K, JUD.
BIHOR, GROȘI, 417029, BIHOR,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP. 3, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430293, ROMANIA

CĂTUNUL LUI VICTOR

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

VITA VIGOR
(531)

Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.02;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, dezinfectante.
───────

(540)

M 2019 05291
18/07/2019
AUGUSTIN CRISTE, STR. HORIA
NR. 14, JUD. CLUJ, FLOREȘTI,
407280, CLUJ, ROMANIA
INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP.
12, JUD. MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
0540543, ROMANIA

CHRISTE
(531)

Clasificare Viena: 24.17.25; 26.04.16;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.12
(591) Culori revendicate:auriu, negru
(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.
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14. Metale prețioase și aliajele acestora,

bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
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).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 05292
18/07/2019
IT LABORATORY RETAIL SRL,
BDUL CONSTRUCTORILOR NR.
25, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

BI PRO
(531)

Clasificare Viena: 24.15.03; 24.15.13;
27.05.01; 25.07.03; 25.07.04; 29.01.13
(591) Culori revendicate:negru, albastru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicații
software
pentru
calculator,
descărcabile.
───────

(210)
(151)
(732)

Hotel Bliss

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

M 2019 05293
18/07/2019
SC TGS SOFTWARE SRL, CALEA
GRIVIŢEI NR. 228, BL. 4, SC. F, ET.
5, AP. 23, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

M 2019 05294
18/07/2019
OSEA INTERIORS SRL, STR. GRAL ION DRAGALINA NR. 116,
PARTER, AP. 1, JUD. CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

───────

Oséa INTERIORS
BEYOND LIVING
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(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
29.01.04; 29.01.11; 26.11.02; 26.11.08
(591) Culori revendicate:bleumarin (Pantone
2767C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobila și mobilier.
42. Design de mobilier, design de produs, design
industrial, servicii de design mobilier.

───────

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 05296
18/07/2019
RADIO GUERRILLA SRL, CALEA
MOŞILOR NR. 213, CAMERA
1, BL. 21A, SC. 1, ET. 2, AP.
20, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

AVANPOST

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
41. Publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, publicare
online, producţia de programe radio şi de
televiziune, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de bar, servicii de cafenea, servicii de
bufet, servicii de restaurant, servicii de tabere
de vacanţă (cazare), servicii hoteliere, cazare
temporară.

(740)

(540)

M 2019 05297
18/07/2019
MONSTER ENERGY COMPANY
A DELAWARE CORPORATION, 1
MONSTER WAY, CORONA, 92879,
CALIFORNIA, STATELE UNITE
ALE AMERICII
Ratza si Ratza SRL, B-DUL A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

PREDATOR ENERGY
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Băuturi
nealcoolice,
inclusiv
băuturi
carbogazoase și băuturi energizante, siropuri,
concentrate, prafuri și produse pentru
prepararea băuturilor, inclusiv a băuturilor
carbogazoase și a băuturilor energizante.

Se invocă prioritatea nr. 2154420 din
18.01.2019 și țara Mexic, având starea
acceptată.
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05298
18/07/2019
MONSTER ENERGY COMPANY
A DELAWARE CORPORATION, 1
MONSTER WAY, CORONA, 92879,
CALIFORNIA, STATELE UNITE
ALE AMERICII
Ratza si Ratza SRL, B-DUL A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05299
18/07/2019
TBI CREDIT IFN SA, STR. PUȚUL
LUI ZAMFIR NR. 8-12, PARTER ȘI
ETAJ, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL.
17, SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 041256,
BUCUREȘTI, ROMANIA

TBI Credit Part of TBIBank
(531)
(591)
(511)

PREDATOR ENERGY
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
Culori revendicate:portocaliu, negru
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.

Clasificare Viena: 03.01.01; 03.01.16;
03.01.24; 27.05.01; 27.05.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Băuturi
nealcoolice,
inclusiv
băuturi
carbogazoase și băuturi energizante, siropuri,
concentrate, prafuri și produse pentru (210)
prepararea băuturilor, inclusiv a băuturilor (151)
carbogazoase și a băuturilor energizante.
(732)
Se invocă prioritatea nr. 2154423 din
18.01.2019 și țara Mexic, având stare acceptată.

(540)

───────

M 2019 05300
18/07/2019
PERFECT CARE DISTRIBUTION
SRL, STR. LT. NICOLAE PASCU
NR. 4, BL. R2, AP. 24, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

pharma care
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(531)

Clasificare Viena: 24.13.01; 24.13.14;
26.01.14; 26.01.18; 02.09.14; 29.01.13
(591) Culori revendicate:roz, verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul sau engros pentru preparate farmaceutice, veterinare și
sanitare și produse medicale.

(210)
(151)
(732)

───────

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05302
18/07/2019
ECOLOGIC 3R AMBALAJE SA,
BDUL ALEXANDRU IOAN CUZA
NR. 152, JUDEȚUL BRĂILA,
BRAILA, 810025, BRĂILA,
ROMANIA

(511)

Bucharest 2Night

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

start colectării selective!

M 2019 05303
18/07/2019
RĂZVAN-LUIS IONESCU, BLDUL
CONSTANTIN BRANCOVEANU
NR. 6, BL. B1, SC. 1, ET. 8, AP.
25, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

M 2019 05305
18/07/2019
ASOCIATIA FOTBAL CLUB RAPID
BUCURESTI, BULEVARDUL
BUCURESTII NOI NR.170,
SECTOR1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 26.04.01; 24.07.23;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:alb, verde (Pantone
362 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
───────

RAPID FOTBAL CLUB 1923
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.07.01;
03.07.01; 21.03.01; 24.01.01; 24.01.09;
25.01.06; 29.01.14
Culori revendicate:vişiniu, gri, negru,
alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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9. Programe de calculator, suporturi magnetice

de înregistrare, discuri acustice, DVD-uri
şi alte suporturi de înregistrare digitală,
suporturi magnetice de stocare a datelor,
date stocate sau descărcabile, software
pentru computere, suporturi de stocare digitale
sau analog, aparate şi instrumente de uz
ştiinţific, nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ,
aplicaţii software, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau
imaginii, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, echipamente de prelucrare
a datelor şi calculatoare, computere şi dispozitive
periferice pentru computere, software pentru
computere.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru
sport, echipamente de fotbal(îmbrăcăminte),
crampoane pentru ghete de fotbal şi pentru
ataşare pe încălţămintea sport.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun
35. Gestiunea
afacerilor
comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, a
unor produse diverse(exceptând transportul lor)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
cumpere comod, publicitate, comercializarea de
produse diverse sub formă de magazine en-gros
sau en-detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web,
aplicaţiilor de calculator sau al emisiunilor de
teleshopping.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii(educaţie), rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de club(divertisment sau
educaţie), antrenare(instruie), transfer de knowhow(instruie), efectuarea antrenamentelor de
fitness, predarea gimnasticii, servicii ale
cluburilor de sănătate(antrenamente de sănătate
şi fitness), organizarea de competiţii(educaţie
sau divertisment), organizarea de expoziţii
în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
şi susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea de seminarii, organizarea şi
susţinerea de ateliere(instruie), servicii de
instructor personal(instruire), educaţie fizică,
instruire practică(demonstraţii), prezentarea
prestaţiilor live, producţia de programe radio şi

de televiziune, producţia de spectacole, ghidare
vocaţională(consiliere educaţională sau de
instruire), servicii de tabere sportive, furnizarea
de facilităţi sportive, furnizarea facilităţilor
de recreere, informaţii despre posibilităţile
de recreere, închirierea de echipament
sportiv, cu excepţia vehiculelor, închirierea de
echipament sportiv, cu excepţia vehiculelor,
închirierea de terenuri de sport, închirierea
de facilităţi pentru stadioane, furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, publicarea cărţilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 05306
18/07/2019
LUNCAN MIHAELA PFA, STR.
IUSTIN MARŞIEU, NR. 14-16, BL.
B, SC. B, AP. 46, JUDEŢUL ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

MEDIQUA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Managementul calităţii în sănătate/asistenţă
medicală.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05308
18/07/2019
ATELIERUL DE MODA - MOISA
SRL, STR. MUNTENIEI NR. 17,
JUDEȚUL ARAD, ARAD, 310482,
ARAD, ROMANIA

Clasicii'
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(531)

Clasificare Viena: 09.05.01; 27.05.01;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05309
18/07/2019
ADRIANA BUNGESCU, STR.
CĂRĂRUIA NR. 33-35, SC. B,
DEMISOL 1, AP. 81, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
GHERGHITEI NR. 1, BL. 94B, SC.
B, AP. 76, O.P. 11, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 022511, ROMANIA

VENOMED
(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:
5. Preparate farmaceutice, medicale, preparate
pentru scopuri medicale, substanţe şi alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
suplimente dietetice de uz uman, agenţi de
activare a funcţiilor celulare de uz medical,
agenţi detoxifianţi pe bază de plante, analgezice,
antibiotice, antioxidanţi, antimicrobiene ,
antiseptice, antivirale, calmante, cardiotonice,
capsule decongestionante, colagen de uz
medical, compoziţii din plante medicinale
de uz medical, compoziţii farmaceutice,
creme din plante de uz medical, creme
farmaceutice, creme medicale terapeutice,
creme medicinale, extracte din plante şi din
ierburi de uz medical, preparate farmaceutice
injectabile, geluri antiinflamatoare, loţiuni
medicamentoase, medicamente, medicamente

pe bază de plante, miorelaxante, preparate
antiinflamatorii, preparate cardiovasculare,
preparate care asigură organismului vitaminele
şi microelementele necesare, preparate cu
amestec de vitamine, preparate cu minerale şi
vitamine, preparate dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, preparate din plante de
uz medical, preparate farmaceutice, preparate
farmaceutice pentru tratarea dezechilibrelor
chimice,
preparate
farmaceutice
pentru
prevenirea bolilor inflamatorii, preparate
farmaceutice
pentru
tratarea
tulburărilor
inflamatorii, preparate farmaceutice pentru
prevenirea tulburărilor inflamatorii, preparate
fitoterapeutice de uz medical, preparate
medicale, preparate medicinale pentru îngrijirea
sănătăţii, preparate multivitaminice, preparate
pe bază de multivitamine, preparate pe bază de
vitamine sub formă de suplimente alimentare,
preparate pentru calmarea durerii, preparate şi
substanţe cu minerale de uz medical, preparate
şi substanţe farmaceutice cu proprietăţi
analgezice, preparate şi substanţe farmaceutice
cu proprietăţi antiinflamatoare, preparate şi
substanţe medicinale, produse antiinflamatoare,
remedii naturale şi farmaceutice, remedii
pentru medicina umană, suplimente alimentare,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare pe bază de minerale, suplimente
alimentare pentru îmbunătăţirea formei fizice
şi a rezistenţei, suplimente alimentare
realizate în principal din minerale, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
suplimente alimentare și preparate dietetice,
suplimente antioxidante, suplimente dietetice
pentru consumul uman, suplimente nutritive,
suplimente pe bază de plante, suplimente pe
bază de vitamine, suplimente vitaminice şi
minerale, tablete de uz farmaceutic, tablete
de vitamine, tonice (medicamente), tonice
venoase , unguente antiinflamatoare, unguente
medicinale.
35. Servicii de achiziționare, cumpărare și
vânzare pentru terţi, servicii de administrare
comercială, servicii oferite de un lanţ
de magazine, achiziţie de bunuri și
servicii pentru alte intreprinderi, servicii de
desfacere, servicii de agenții de importexport, prezentarea produselor, prin orice
mijloace, pentru comercializare en-gross şi endetail, prezentarea, difuzarea și distribuirea
materialelor de orice tip și pe orice
cale, prin prospecte, imprimate, eşantioane,
prin corespondență, pe cale radiofonică,
prin televiziune, prin internet, on-line întro reţea computerizată sau prin alte
mijloace de comunicaţii, promovarea bunurilor
altora, vânzări pentru terţi, achiziționarea de
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bunuri pentru terţi, achiziţie de bunuri și
servicii pentru terţi, distribuire de materiale
publicitare, informaţii și sfaturi comerciale pentru
consumatori, licenţe de servicii și produse
pentru terţi, organizare de expoziţii și târguri
cu scop comercial, promovarea vânzărilor
pentru terţi, publicitate prin orice mijloace,
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
prin mijloace electronice, prin intermediul siteurilor web sau al emisiunilor de radio, de
televiziune, de teleshopping, punerea împreună,
spre beneficiul altora a unei varietăţi de
produse (exceptând transportul lor) permiţând
în mod convenabil consumatorilor să vadă şi
să cumpere, în magazine, lanţ de magazine, în
cadrul centrelor comerciale, mall-urilor, galeriilor
comerciale, ori pe bază de comandă prin
poştă, internet sau prin alte mijloace de
comunicaţii, strângerea la un loc a produselor,
în beneficiul terţilor, pe Internet, într-un mall
de tip virtual, prin intermediul mijloacelor de
telecomunicaţii, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii
de intermediere comercială , intermediere
de contracte de cumpărare şi vânzare de
produse şi servicii, pentru alte persoane,
licenţe de servicii și produse pentru terţi,
servicii de intermediere comercială, asistenţă în
conducerea şi managementul afacerilor, servicii
de expunere comercială de mărfuri, servicii de
consultanţă comercială în domeniul medical,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale,
publicitate,
managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul sau en-gros pentru
preparate farmaceutice, veterinare şi sanitare şi
produse medicale, servicii de publicitate pentru
produse farmaceutice, servicii de intermediere
comercială, servicii de administrare a afacerilor
comerciale în domeniul sănătăţii, toate aceste
servicii pentru orice tip de produse și pentru
produsele enumerate în clasa 5.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, transport, împachetare, ambalare,
depozitare, distribuţie de produse în colete
pentru stocare și livrare, depozitarea produselor,
distribuirea de colete, distribuirea de produse,
servicii legate de ambalarea şi împachetarea
bunurilor înainte de expediere, depozitare de
produse farmaceutice, depozitare de produse
în magazii, depozitare de produse în tranzit,
livrare şi depozitare de bunuri, livrarea
mărfurilor, livrarea de mărfuri comandate prin
corespondenţă, toate aceste servicii pentru orice

tip de produse și pentru produsele enumerate îm
clasele 5.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05310
18/07/2019
ADRIANA BUNGESCU, STR.
CĂRĂRUIA NR. 33-35, SC. B,
DEMISOL 1, AP. 81, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
GHERGHITEI NR. 1, BL. 94B, SC.
B, AP. 76, O.P. 11, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 022511, ROMANIA

ORTHOMED
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale, preparate
pentru scopuri medicale, substanţe şi alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
suplimente dietetice de uz uman, agenţi de
activare a funcţiilor celulare de uz medical,
agenţi detoxifianţi pe bază de plante, analgezice,
antibiotice, antioxidanţi, antimicrobiene ,
antiseptice, antivirale, calmante, cardiotonice,
capsule decongestionante, colagen de uz
medical, compoziţii din plante medicinale
de uz medical, compoziţii farmaceutice,
creme din plante de uz medical, creme
farmaceutice, creme medicale terapeutice,
creme medicinale, extracte din plante şi din
ierburi de uz medical, preparate farmaceutice
injectabile, geluri antiinflamatoare, loţiuni
medicamentoase, medicamente, medicamente
pe bază de plante, miorelaxante, preparate
antiinflamatorii, preparate cardiovasculare,
preparate care asigură organismului vitaminele
şi microelementele necesare, preparate cu
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amestec de vitamine, preparate cu minerale şi
vitamine, preparate dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, preparate din plante de
uz medical, preparate farmaceutice, preparate
farmaceutice pentru tratarea dezechilibrelor
chimice,
preparate
farmaceutice
pentru
prevenirea bolilor inflamatorii, preparate
farmaceutice
pentru
tratarea
tulburărilor
inflamatorii, preparate farmaceutice pentru
prevenirea tulburărilor inflamatorii, preparate
fitoterapeutice de uz medical, preparate
medicale, preparate medicinale pentru îngrijirea
sănătăţii, preparate multivitaminice, preparate
pe bază de multivitamine, preparate pe bază de
vitamine sub formă de suplimente alimentare,
preparate pentru calmarea durerii, preparate şi
substanţe cu minerale de uz medical, preparate
şi substanţe farmaceutice cu proprietăţi
analgezice, preparate şi substanţe farmaceutice
cu proprietăţi antiinflamatoare, preparate şi
substanţe medicinale, produse antiinflamatoare,
remedii naturale şi farmaceutice, remedii
pentru medicina umană, suplimente alimentare,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare pe bază de minerale, suplimente
alimentare pentru îmbunătăţirea formei fizice
şi a rezistenţei, suplimente alimentare
realizate în principal din minerale, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
suplimente alimentare și preparate dietetice,
suplimente antioxidante, suplimente dietetice
pentru consumul uman, suplimente nutritive,
suplimente pe bază de plante, suplimente pe
bază de vitamine, suplimente vitaminice şi
minerale, tablete de uz farmaceutic, tablete
de vitamine, tonice (medicamente), tonice
venoase , unguente antiinflamatoare, unguente
medicinale.
35. Servicii de achiziționare, cumpărare și
vânzare pentru terţi, servicii de administrare
comercială, servicii oferite de un lanţ
de magazine, achiziţie de bunuri și
servicii pentru alte intreprinderi, servicii de
desfacere, servicii de agenții de importexport, prezentarea produselor, prin orice
mijloace, pentru comercializare en-gross şi endetail, prezentarea, difuzarea și distribuirea
materialelor de orice tip și pe orice
cale, prin prospecte, imprimate, eşantioane,
prin corespondență, pe cale radiofonică,
prin televiziune, prin internet, on-line întro reţea computerizată sau prin alte
mijloace de comunicaţii, promovarea bunurilor
altora, vânzări pentru terţi, achiziționarea de
bunuri pentru terţi, achiziţie de bunuri și
servicii pentru terţi, distribuire de materiale
publicitare, informaţii și sfaturi comerciale pentru
consumatori, licenţe de servicii și produse

pentru terţi, organizare de expoziţii și târguri
cu scop comercial, promovarea vânzărilor
pentru terţi, publicitate prin orice mijloace,
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
prin mijloace electronice, prin intermediul siteurilor web sau al emisiunilor de radio, de
televiziune, de teleshopping, punerea împreună,
spre beneficiul altora a unei varietăţi de
produse (exceptând transportul lor) permiţând
în mod convenabil consumatorilor să vadă şi
să cumpere, în magazine, lanţ de magazine, în
cadrul centrelor comerciale, mall-urilor, galeriilor
comerciale, ori pe bază de comandă prin
poştă, internet sau prin alte mijloace de
comunicaţii, strângerea la un loc a produselor,
în beneficiul terţilor, pe Internet, într-un mall
de tip virtual, prin intermediul mijloacelor de
telecomunicaţii, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii
de intermediere comercială , intermediere
de contracte de cumpărare şi vânzare de
produse şi servicii, pentru alte persoane,
licenţe de servicii și produse pentru terţi,
servicii de intermediere comercială, asistenţă în
conducerea şi managementul afacerilor, servicii
de expunere comercială de mărfuri, servicii de
consultanţă comercială în domeniul medical,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale,
publicitate,
managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul sau en-gros pentru
preparate farmaceutice, veterinare şi sanitare şi
produse medicale, servicii de publicitate pentru
produse farmaceutice, servicii de intermediere
comercială, servicii de administrare a afacerilor
comerciale în domeniul sănătăţii, toate aceste
servicii pentru orice tip de produse și pentru
produsele enumerate în clasa 5.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, transport, împachetare, ambalare,
depozitare, distribuţie de produse în colete
pentru stocare și livrare, depozitarea produselor,
distribuirea de colete, distribuirea de produse,
servicii legate de ambalarea şi împachetarea
bunurilor înainte de expediere, depozitare de
produse farmaceutice, depozitare de produse
în magazii, depozitare de produse în tranzit,
livrare şi depozitare de bunuri, livrarea
mărfurilor, livrarea de mărfuri comandate prin
corespondenţă, toate aceste servicii pentru orice
tip de produse și pentru produsele enumerate îm
clasele 5.
───────
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18/07/2019
PERFECT CARE DISTRIBUTION,
STR. LT. NICOLAE PASCU, NR.
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

perfect care
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.03;
26.04.09; 02.09.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Distribuţie(vânzare) cu ridicata a produselor
farmaceutice, veterinare, preparate sanitare şi
alte produse medicale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
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TELECREDIT IFN SA, STR.
TUDOR ARGHEZI NR. 21, ET. 2,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020943,
BUCUREȘTI, ROMANIA

omnicredit
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 26.01.03; 26.01.10;
27.05.01; 29.01.12; 24.17.25
Culori revendicate:galben
(HEX#EEEDC2), albastru
(HEX#0E306E)
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Afaceri financiare - servicii ale instituțiilor de
credit.
───────

