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Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 05314

(151)
19/07/2019

(732)
CRISTESCU EUGEN COSTIN

2 M 2019 05316

19/07/2019

SC CASA DE VINURI COTNARI ZAZ - Vin de Ultimă Generație
SA

3 M 2019 05317

19/07/2019

MUZEUL NATIONAL AL
TARANULUI ROMAN

4 M 2019 05318

19/07/2019

SC CASA DE VINURI COTNARI COLOCVIU Vibe
SA

5 M 2019 05319

19/07/2019

ROMASTRU TRADING SRL

Romastru

6 M 2019 05320

19/07/2019

AXEL PROJECT SRL

X axel project makes your life
comfortable.

7 M 2019 05321

19/07/2019

SC CASA DE VINURI COTNARI COLOCVIU Vibe
SA

8 M 2019 05322

19/07/2019

DORIN-SILVIU PETREA

AutoCLAB Klabauto, the Story of
your Car

9 M 2019 05323

19/07/2019

S.C. KING PROMOTION SRL

LUPII DIN CARPAȚI

10 M 2019 05324

19/07/2019

ION CRISTIAN PANDEL

yuga

11 M 2019 05325

19/07/2019

ION CRISTIAN PANDEL

mama yuga

12 M 2019 05326

19/07/2019

ION CRISTIAN PANDEL

bebe yuga

13 M 2019 05327

19/07/2019

SC VETRO DESIGN SRL

PRIMA WARE

14 M 2019 05328

19/07/2019

SC INVESTIGATII MEDICALE
PRAXIS SRL

LABORATOARELE praxis

15 M 2019 05329

19/07/2019

MARIUS CONSTANTIN
NICULAE

asociaţia MARIUS NICULAE

16 M 2019 05330

19/07/2019

SC ZDROVIT ROMANIA SRL

PERIFERISAN

17 M 2019 05332

19/07/2019

EMPENDO DISTRIBUTION SRL empendo

18 M 2019 05333

19/07/2019

COLEGIUL MEDICILOR
COLEGIUL MEDICILOR
STOMATOLOGI DIN ROMÂNIA STOMATOLOGI DIN ROMÂNIA
CMSR

19 M 2019 05334

19/07/2019

DAN-DUMITRU DINESCU
FLEURS DE glace
OPREA-NICOLAE CARABULEA

20 M 2019 05335

19/07/2019

ASOCIATIA CULTURALA
ROYAL SOUND

FANFARA METROPOLITANA
IOSIF IVANOVICI

21 M 2019 05336

19/07/2019

ASOCIATIA CULTURALA
ROYAL SOUND

EUROPEAN ROYAL
ORCHESTRA

2

(540)
UNIUNEA ASOCIATIILOR DE
PROPRIETARI

CINEMA MUZEUL ȚĂRANULUI
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
22 M 2019 05337

(151)
19/07/2019

(732)
MARIAN ZAMFIR

(540)
3RCLINIC RELAX REVIVE
RESTORE

23 M 2019 05338

19/07/2019

DRAGOS VILCEANU

EXCLUSIV IMOBILIARE

24 M 2019 05339

19/07/2019

DRAGOS VILCEANU

ARISTOCRAT IMOBILIARE

25 M 2019 05340

19/07/2019

SC DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL SA

Imi Place Dansul

26 M 2019 05341

19/07/2019

LEGAL PLAY S.R.L.

GAMEON LEGALTAX

27 M 2019 05342

19/07/2019

PRO TV SRL

PROFU'

28 M 2019 05343

19/07/2019

ZEKI ALCAN

Espada Men's wear

29 M 2019 05344

19/07/2019

RAZVAN PODEANU
ADRIAN VASILE MOHUT
LARISA MOHUT

GO KIDS

30 M 2019 05345

19/07/2019

RAZVAN PODEANU
ADRIAN VASILE MOHUT
LARISA MOHUT

kids tv

31 M 2019 05346

19/07/2019

Claudiu Necșulescu

JIDVEI TEZAUR

32 M 2019 05347

19/07/2019

TUFEANU RICHEARDCONSTANTIN

GÂNDITORIUM

33 M 2019 05348

19/07/2019

CLAUDIU NECȘULESCU

JIDVEI TEZAUR

34 M 2019 05349

19/07/2019

CLAUDIU NECȘULESCU

JIDVEI TEZAUR

35 M 2019 05350

19/07/2019

CLAUDIU NECȘULESCU

MĂRGĂRITAR

36 M 2019 05351

19/07/2019

NECULAI BAGIU

HartaFirme.ro

37 M 2019 05352

19/07/2019

KRUGER-BRENT AGENCY SRL KBA kb-adore

38 M 2019 05353

20/07/2019

VLAD TAPU

Alumni Prints

39 M 2019 05354

21/07/2019

Lucian Valentin Florea

Milky Ice cream

3
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05314
19/07/2019
CRISTESCU EUGEN COSTIN,
STR. CONSTANTIN BREZEANU,
NR. 2A, BL. B2, SC.B, AP.18, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

UNIUNEA ASOCIATIILOR
DE PROPRIETARI

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Telecomunicaţii.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05317
19/07/2019
MUZEUL NATIONAL AL
TARANULUI ROMAN, ŞOS.
KISELEFF NR. 3, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011341, ROMANIA
SC APPELLO BRANDS SRL ,
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SB,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05316
19/07/2019
SC CASA DE VINURI COTNARI
SA, SAT CÂRJOAIA, STR.
VLADOIANU NR. 1, CASTEL
CÂRJOAIA, JUD. IAŞI, COMUNA
COTNARI, 707120, ROMANIA
SC AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA APIA SRL,
STR. ROMANCIERILOR NR.
5, BL. C14, SC. B, AP. 41,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 061791,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ZAZ - Vin de Ultimă Generație

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
───────

CINEMA MUZEUL ȚĂRANULUI
(531)

Clasificare Viena: 03.07.16; 03.07.24;
15.07.21; 05.05.20; 26.13.25; 27.05.01;
27.05.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente științifice, de
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
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.
38. Telecomunicaţii.
40. Tratament de materiale.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05318
19/07/2019
SC CASA DE VINURI COTNARI
SA, SAT CÂRJOAIA, STR.
VLADOIANU NR. 1, CASTEL
CÂRJOAIA, JUD. IAŞI, COMUNA
COTNARI, 707120, ROMANIA
SC AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA APIA SRL,
STR. ROMANCIERILOR NR.
5, BL. C14, SC. B, AP. 41,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 061791,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05319
19/07/2019
ROMASTRU TRADING SRL,
STR. BIHARIA NR. 67-77, CORP
D- CORP F, ETAJ 2, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Romastru
(531)

COLOCVIU Vibe
(531)

Clasificare Viena: 01.15.21; 05.03.13;
05.03.14; 01.15.23; 27.05.01; 27.05.04;
29.01.14
(591) Culori revendicate:galben, negru,
albastru, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
───────

Clasificare Viena: 24.13.25; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.14
(591) Culori revendicate:bleumarin, turcoaz,
albastru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice, veterinare, igienice,
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari, plasturi, materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare, veterinare, membre, ochi și
dinți artificiali, articole ortopedice, materiale de
sutură.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05320
19/07/2019
AXEL PROJECT SRL, STR. LIVENI
NR. 31B, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05321
19/07/2019
SC CASA DE VINURI COTNARI
SA, SAT CÂRJOAIA, STR.
VLADOIANU NR. 1, CASTEL
CÂRJOAIA, JUD. IAŞI, COMUNA
COTNARI, 707120, ROMANIA
SC AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA APIA SRL,
STR. ROMANCIERILOR NR.
5, BL. C14, SC. B, AP. 41,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 061791,
BUCUREȘTI, ROMANIA

X axel project makes
your life comfortable.
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.12; 29.01.12
(591) Culori revendicate:violet, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte și
pentru acoperirea capului.
40. Prelucrarea materialelor.
───────

COLOCVIU Vibe
(531)

Clasificare Viena: 01.15.21; 05.03.13;
05.03.14; 01.15.23; 27.05.01; 27.05.04;
29.01.15
(591) Culori revendicate:roz, mov, albastru,
roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
19/07/2019-21/07/2019

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05322
19/07/2019
DORIN-SILVIU PETREA, STR.
PIETATII NR. 24, BL. C3, SC. 1,
AP. 2, JUDEȚUL BRAILA, BRAILA,
BRĂILA, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

41. Organizarea de competiții sportive.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05324
19/07/2019
ION CRISTIAN PANDEL, STR.
DR. PALEOLOGU NR. 4, AP.
5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

yuga
(531)

AutoCLAB Klabauto,
the Story of your Car
(531)

Clasificare Viena: 03.07.17; 15.07.09;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15
(591) Culori revendicate:albastru, roz, mov,
alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 05323
19/07/2019
S.C. KING PROMOTION SRL,
STR. GHEORGHE TITEICA
NR. 180, CAMERA 2, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

LUPII DIN CARPAȚI

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.03
(591) Culori revendicate:verde (Pantone 375)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii oferite de restaurante şi cazare
temporară.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05325
19/07/2019
ION CRISTIAN PANDEL, STR.
DR. PALEOLOGU NR. 4, AP.
5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

mama yuga
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12
(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
1375), verde (Pantone 375)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii oferite de restaurante şi cazare
temporară.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05326
19/07/2019
ION CRISTIAN PANDEL, STR.
DR. PALEOLOGU NR. 4, AP.
5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

bebe yuga
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

(591)

Culori revendicate:albastru (Pantone
3115), verde (Pantone 375)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii oferite de restaurante şi cazare
temporară.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05327
19/07/2019
SC VETRO DESIGN SRL ,
STR.SOLDAT CONSTANTIN
DRĂGAN NR.20, SECT.3,
BUCUREŞTI, B, BUCUREȘTI,
ROMANIA
SC ROMPATENT DESIGN
SRL, STR. ŢEPEŞ VODĂ, NR.
130, ET. 1, AP. C1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

PRIMA WARE
(531)

Clasificare Viena: 21.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15
(591) Culori revendicate:albastru, galben,
verde, roșu, mov, roz, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Îmbrăcăminte de protecţie împotriva
accidentelor, iradierii şi incendiilor, îmbrăcăminte
special concepută pentru laboratoare, programe
de calculator, înregistrate, programe de operare
pe calculator, înregistrate, componente software
pentru calculator. înregistrate, programe de
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calculator, descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, aplicaţii software
pentru calculator, descărcabile, componente
hardware pentru calculator, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor de
ecran, înregistrat sau descărcabil, încălţăminte
de protecţie împotriva accidentelor, iradierii şi
incendiilor, simulatoare medicale (aparate de
instruire).
10. Dispozitive medicale pentru închiderea
rănilor, dispozitive medicale pentru susţinerea
corpului, dispozitive pentru monitorizarea
respiraţiei (medicale), dispozitive medicale de
abraziune pentru piele, dispozitive medicale
utilizate pentru îngrijirea stomelor, dispozitive
medicale pentru terapia prin moxibustie,
dispozitive pentru măsurarea pulsului (aparate
medicale), dispozitive de telemetrie pentru
aplicaţii medicale, dispozitive medicale pentru
plasarea şi securizarea cateterelor, dispozitive
medicale de unică folosinţă pentru tratarea
constipaţiei, dispozitive medicale pentru scopuri
de dozimetrie în domeniul radioterapiei,
dispozitive de vizualizare din fibră optică
pentru scopuri medicale, dispozitive medicale
de răcire pentru controlarea temperaturii
rănilor corperale, dispozitive medicale de
încălzire pentru controlarea temperaturii
rănilor corporale, asamblare la comandă
de componente electronice pentru dispozitive
medicale, fabricare la comandă de dispozitive
medicale pentru alte persoane, dispozitive
medicale de răcire cu aplicatoare în contact
cu corpul, dispozitive medicale de încălzire cu
aplicatoare în contact cu corpul, dispozitive
medicale, şi anume implanturi intravasculare
alcătuite din materiale artificiale, dispozitive
electronice pentru monitorizarea dioxidului de
carbon utilizate pentru scopuri medicale,
dispozitive medicale de răcire cu aplicatoare în
contact cu corpul pentru controlarea temperaturii
rănilor corporale, dispozitive medicale de
încălzire cu aplicatoare în contact cu corpul
pentru controlarea temperaturii rănilor corporale,
dispozitive medicale pentru repararea herniei
de disc, sub formă de implanturi spinale din
substanţe artificiale.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
42. Creare de jocuri video, jocuri pe calculator
(pentru telefonia mobilă) şi alte jocuri electronice
şi virtuale, servicii de creare şi menţinere
de site web, crearea şi mentenanţa site-urilor
web pentru terţi, crearea şi proiectarea pentru
terţi de indexuri de informaţii bazate pe siteurile web (servicii de tehnologia informaţiei),

consultanţă în securitatea datelor, consultanţă
software pentru calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
stocarea electronică a datelor, găzduirea siteurilor (site-uri web), consultanţă în domeniul
tehnologiei informaţiei (IT), furnizarea de
informaţii despre tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
platforma ca serviciu (PaaS), dezvoltare
de platforme de calculatoare, furnizarea
de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu
(SaaS), dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, consultanţă în tehnologia
telecomunicaţiilor, actualizarea software-ului
pentru calculatoare, închirierea serverelor web,
consultanţă în proiectarea site-urilor web,
mentenanţa software-ului pentru calculatoare,
furnizarea de informaţii despre tehnologia
calculatoarelor şi programare prin intermediul
unui site web, instalarea de software pentru
calculatoare.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05328
19/07/2019
SC INVESTIGATII MEDICALE
PRAXIS SRL, BD.
INDEPENDENTEI NR. 33,
JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA
ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

LABORATOARELE praxis
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.25;
29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru, gri, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre,
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ochi şi dinţi artificiali, articole ortopedice,
material de sutură, analizatoare (aparate) şi
imunotestări cu biocipuri, analizatoare (aparate)
de chimie clinică, analizatoare (aparate) de
imunologie, analizoare pentru identificarea
bacteriilor utilizate în scopuri medicale, aparate
pentru testarea ADN şi ARN utilizate în scopuri
medicale, aparate pentru regenerarea celulelor
stem utilizate în scopuri medicale, aparate pentru
respiraţie artificială, paturi special concepute
pentru scopuri medicale, aparate pentru
testarea sângelui, aparate de kinetoterapie
de uz medical, analizoare pentru măsurarea
grăsimii corporale, aparate pentru monitorizarea
compoziţiei corporale, stimulatoare cerebrale,
canule, truse pentru instrumente utilizate de
medici, truse dotate cu instrumente medicale,
catguturi, catetere, clipsuri, chirurgicale,
îmbrăcăminte specială pentru camerele de
operare, articole de îmbrăcăminte de compresie,
compresoare (chirurgicale), containere special
concepute pentru deşeurile medicale, plasturi
de răcire pentru scopuri medicale, comprese
de răcire pentru prim ajutor, defibrilatoare,
aparate şi instrumente dentare, aparate
de diagnosticare pentru scopuri medicale,
dializoare, electrocardiografe, electrozi pentru
uz medical, camere de endoscopie pentru
scopuri medicale, filtre pentru razele ultraviolete,
pentru scopuri medicale, aparate de dezinfectare
pentru scopuri medicale, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale, aparate
şi echipamente de producere a razelor
X, pentru scopuri medicale, aparate cu
raze X pentru scopuri medicale, glucometre/
dispozitive pentru măsurarea nivelului de
glucoză din sânge, vaporizatoare pentru scopuri
medicale, lămpi cu raze ultraviolete pentru
scopuri medicale, tomografe pentru scopuri
medicale, aparate de testare pentru scopuri
medicale/aparate utilizate în analizele medicale,
implanturi chirurgicale alcătuite din materiale
artificiale, sfigmotensiometre/aparate pentru
măsurarea tensiunii arteriale/sfigmomanometre,
lămpi cu cuarţ pentru scopuri medicale, aparate
radiologice pentru scopuri medicale, monitoare
radiologice pentru scopuri medicale, aparate de
radioterapie, tuburi de radium pentru scopuri
medicale, dispozitive de protecţie împotriva
razelor X, pentru scopuri medicale, pulsometre,
pompe pentru scopuri medicale, aparate de
microdermabraziune, aparate de rezonanţă
magnetică (IRM) pentru scopuri medicale, lasere
pentru scopuri medicale, dispozitive implantabile
de administrare subcutanată a medicamentelor,
injectoare pentru scopuri medicale, aparate de
monitorizare a ritmului cardiac, hemocitometre,
instrumente pentru terapia medicală.

35. Publicitate,

managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea la un loc în beneficiul terţilor a
produselor din clasa 10 menţionate (exceptând
transportul), pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod, servicii ale
agenţiilor de import export şi servicii de comerţ
prin lanţ de magazine a produselor din clasa 10.
42. Cercetare medicală, cercetare biologică,
servicii de cercetare şi analiză chimică,
studii clinice, servicii de laboratoare ştiinţifice,
cercetare ştiintifică în domeniul medical.
44. Servicii ale clinicilor medicale, servicii
medicale clinice, asistenţă medicală, închirierea
de echipamente medicale, consiliere medicală
pentru persoanele cu dizabilităţi, îngrijire
medicală, screening medical, servicii de
evaluare medicală, servicii de imagistică
medicală, servicii de analize medicale în scop de
diagnostic şi tratament furnizate de laboratoare
medicale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05329
19/07/2019
MARIUS CONSTANTIN NICULAE,
STR. VIRGIL MADGEARU NR. 25A,
CORP C, ET. 2, AP. 17, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

asociaţia MARIUS NICULAE
(531)

Clasificare Viena: 02.01.08; 24.01.08;
27.05.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 05330
19/07/2019
SC ZDROVIT ROMANIA SRL, STR.
SEVASTOPOL NR. 13-17, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

PERIFERISAN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
10. Aparate
şi
instrumente
chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
───────

M 2019 05332
19/07/2019
EMPENDO DISTRIBUTION SRL,
STR. NICOLAE TITULESCU
NR. 64, BL. 24, SC. B, ET. 1, AP.
42, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

empendo
(531)

Clasificare Viena: 18.01.08; 18.01.23;
27.05.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu (#ea162f),
negru (#2a3337)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Mașini transportoare, mașini de transport,
elevator pentru mărfuri.
12. Automobile pentru transport rutier.
16. Folii cu bule de aer, din material plastic,
pentru ambalarea sau condiționarea mărfurilor.
35. Promovarea vânzărilor pentru terți prin
intermediul distribuției și administrării de carduri
pentru utilizatori
privilegiați, inventariere de mărfuri, încheierea
de contracte de cumpărare și vânzare de
mărfuri, servicii de comerţ cu mărfuri pentru
terți, furnizarea de informații privind prețurile
mărfurilor, furnizare de informații privind serviciul
de comerţ de mărfuri la termen.
36. Schimb de mărfuri, asigurarea de mărfuri,
evaluare de mărfuri și
de încărcături, servicii de schimb privind
comerțul cu
mărfuri
39. Transport, transport terestru, transport rutier,
transport de bagaje, servicii de transport,
transport de cărți,
transport prin curier, transport de marfă,
transport de mărfuri, logistică de transport,
transport de mobilă,
transport de colete, transportare de mărfuri,
servicii de transport rutier, servicii de distribuție
(transport), distribuție (transport) de mărfuri
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
distribuție (transport) de băuturi, spre exemplu
de băuturi alcoolice, distribuție (transport) de
mărfuri pe șosea, mutări de mobilier, servicii
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de mutări internaționale, servicii de transport
(servicii de amenajări), servicii de mutări
pentru unități comerciale (transport), transport
terestru de marfă, servicii de transport de
marfă, transport cu vehicule grele de marfă,
servicii de curierat pentru transportul de marfă,
manevrarea mărfurilor (transport), depozitarea
mărfurilor, încărcarea mărfurilor în vederea
transportului, ambalarea mărfurilor, ridicare de
mărfuri, expediere de mărfuri, livrarea de
mărfuri, reexpediere de mărfuri, servicii de
curierat (mărfuri), organizarea expedierii de
mărfuri, încărcarea vehiculelor cu mărfuri,
livrare rapidă de mărfuri, transport terestru de
mărfuri, transport rutier de mărfuri, ambalarea
și depozitarea mărfurilor, livrare de mărfuri prin
curier, servicii de descărcare de mărfuri, servicii
de curierat pentru mărfuri, transport frigorific
de mărfuri congelate, servicii de transport de
mărfuri, servicii de
expediere de mărfuri, servicii de livrare a
mărfurilor, servicii de urmărire a mărfurilor,
servicii de descărcare a mărfurilor, livrarea de
mărfuri comandate prin corespondență, servicii
de transport rutier de mărfuri, livrare de mărfuri
pe cale rutieră, servicii de transport comercial de
mărfuri, servicii de curierat (mesaje sau mărfuri),
descărcare de mărfuri și de bagaje, depozitare
de containere și de mărfuri, transportul de
mărfuri în stare refrigerată, servicii de distribuție
de mărfuri paletizate, servicii de consiliere
privind depozitarea mărfurilor, servicii de
informații privind localizarea mărfurilor, furnizare
de informații
privind transportul de mărfuri, servicii de
transport rutier containerizat de mărfuri, servicii
de transport și
expediție de mărfuri, servicii de curierat pentru
livrarea de mărfuri, servicii de manevrare și
transport de
mărfuri, servicii de consiliere referitoare la
manipularea mărfurilor, servicii de transport de
mărfuri pe distanțe
scurte, servicii de expediere a mărfurilor cu
mijloace terestre, furnizare de informații despre
servicii de
descărcare a mărfurilor.
42. Furnizare de acces temporar la un software
de calculator care nu poate fi descărcat, în
vederea urmăririi
transporturilor de mărfuri prin rețele de
calculator, intraneturi și internet
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05333
19/07/2019
COLEGIUL MEDICILOR
STOMATOLOGI DIN ROMÂNIA,
STR. LAINICI NR. 9, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

COLEGIUL MEDICILOR
STOMATOLOGI DIN
ROMÂNIA CMSR
(531)

Clasificare Viena: 03.11.03; 24.07.23;
26.01.04; 26.01.15; 27.05.01; 29.01.14
(591) Culori revendicate:albastru închis,
galben, roşu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre.
41. Organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea
şi
susţinerea
conferinţelor,
organizarea
şi
susţinerea
congreselor,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
examinări referitoare la educaţie, publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate.
42. Proiectare de software pentru calculatoare,
software ca serviciu (SaaS), dezvoltarea de
software în cadrul publicării de software.
45. Servicii de soluţionare alternativă a litigiilor,
servicii de arbitraj, mediere, servicii în domeniul
autorizării, controlului şi supravegherii profesiei
de medic stomatolog ca profesie liberală, de
practică publică autorizată.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05334
19/07/2019
DAN-DUMITRU DINESCU,
DRUMUL PĂDUREA NEAGRĂ
NR. 19-85, BL. 37A, ET. 3, AP.
33, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
OPREA-NICOLAE CARABULEA,
STR. COSTACHE NEGRUZZI NR.
11, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05335
19/07/2019
ASOCIATIA CULTURALA ROYAL
SOUND, STR. SERG. MAJ.
CARA ANGHEL NR. 12, BL. C8,
SC. D, ET. 4, AP. 39, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

FANFARA METROPOLITANA
IOSIF IVANOVICI

(511)

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

FLEURS DE glace

(210)
(151)
(732)

(531)

Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.21;
27.05.01; 27.05.11; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
muştar, oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă
(apă îngheţată).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────

(540)

(511)

M 2019 05336
19/07/2019
ASOCIATIA CULTURALA ROYAL
SOUND, STR. SERG. MAJ.
CARA ANGHEL NR. 12, BL. C8,
SC. D, ET. 4, AP. 39, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

EUROPEAN ROYAL
ORCHESTRA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05337
19/07/2019
MARIAN ZAMFIR, STR. BURNIŢEI
NR. 60V, SC. 2, PARTER, AP.
33, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
S.C.P.I MILCEV BURBEA , BDUL OCTAVIAN GOGA NR. 23,
BL M106, SC.4, ET.4, AP.117,
SECTOR.3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

3RCLINIC RELAX
REVIVE RESTORE
(531)

Clasificare Viena: 05.03.11; 27.05.01;
27.05.07; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde deschis,
portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
a produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le cumpere comod, servicii de comerţ
cu produse prin magazine en-detail, prin
cataloage de vânzare prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web,
aplicaţiilor de calculator sau al emisiunilor
de teleshopping, servicii de comerţ prin
intermediul site-urilor web, publicitate, publicitate
prin poştă, postarea de afişe publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, organizarea de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare, derularea de campanii
promoţionale, toate aceste servicii în legătură cu
uleiurile eterice şi aparatele medicale.
44. Servicii medicale, servicii de evaluare
medicală, servicii de tratament medical,
servicii de recuperare medicală, servicii de
kinetoterapie, îngrijirea sănătăţii, servicii de
drenaj limfatic, servicii de masaj, servicii de
igienă şi frumuseţe pentru oameni, servicii de

medicină alternativă, servicii de aromaterapie,
servicii de saloane de înfrumuseţare, servicii
de sănătate prin apă (spa), servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii,
masaj, masaj al ţesuturilor adânci, masaj cu
pietre calde, masaj în domeniul sporturilor, masaj
shiatsu terapeutic, masaj thailandez, masaj
tradiţional japonez, îngrijire medicală, servicii
medicale clinice, îngrijire paliativă, fizioterapie/
terapie fizică, servicii de saună, servicii de
terapie, servicii de băi turceşti, aplicarea de
produse cosmetice pe corp, asistenţă medicală
în legătură cu exerciţiile terapeutice, asistenţă
medicală în legătură cu terapia de relax,
asistenţă medicală în legătură cu masaje
terapeutice, consiliere cu privire la produse
cosmetice, consiliere în domeniul înfrumuseţării,
consiliere în materie de sănătate, consiliere
legată de nutriţie, consultanţă în domeniul
îngrijirii corpului şi al frumuseţii, hidroterapie,
furnizare de servicii privind programe de pierdere
în greutate, reflexologie, servicii cosmetice
de îngrijire corporală, servicii de consultanţă
cu privire la îngrijirea pielii, servicii de
cosmetică, servicii medicale cosmetice noninvazive, servicii de reflexologie, servicii de
tratamente de slăbire, servicii pentru îngrijirea
feţei, servicii de lifting facial natural, servicii
pentru îngrijirea picioarelor, servicii pentru
îngrijirea pielii, servicii pentru întinderea pielii,
servicii pentru îngrijirea părului, tratament
cosmetic, tratamente cosmetice pentru corp,
tratamente cosmetice pentru ten, tratamente
cosmetice pentru păr, tratamente de fitoterapie,
tratamente terapeutice pentru faţă, tratamente
terapeutice pentru corp.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 05338
19/07/2019
DRAGOS VILCEANU, STR.
PESCARUSULUI, NR. 37,
JUDEŢUL ILFOV, CORBEANCA,
ILFOV, ROMANIA

EXCLUSIV IMOBILIARE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări,
afaceri
financiare,
afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05339
19/07/2019
DRAGOS VILCEANU, STR.
PESCARUSULUI, NR. 37,
JUDEŢUL ILFOV, CORBEANCA,
ILFOV, ROMANIA

ARISTOCRAT IMOBILIARE

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări,
afaceri
financiare,
afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 05340
19/07/2019
SC DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL SA, BD.
MARASTI, NR. 65-67, ROMEXPO,
INTRAREA D, PAVILION T,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Imi Place Dansul

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare le acestea, servicii de analiză şi
de cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 05341
19/07/2019
LEGAL PLAY S.R.L., STR.
BARBU VĂCĂRESCU, NR. 201,
GLOBALWORTH TOWER, BIROUL
17-08, ETAJUL 17, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

GAMEON LEGALTAX

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
cercetări şi evaluări in domeniul afacerilor,
servicii profesionale de consultanţă in legetură
cu activitatea şi funcţionarea întreprinderilor,
consultanţă în afaceri.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
45. Servicii juridice.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05342
19/07/2019
PRO TV SRL, B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR. 105,
PARTER, CAMERA 101, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
Nestor Nestor Diculescu
Kingston Petersen - Consiliere în
Proprietate Intelectuală SRL
, STR. BARBU VĂCĂRESCU NR.
201, CLĂDIREA GLOBALWORTH
TOWER, ET. 17, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020276, ROMANIA

41. Divertisment, realizare de emisiuni de

televiziune şi programe activităţi sportive şi
culturale, radio, instruire.
42. Creare şi menţinere de site web şi pagini
dedicate în reţelele de socializare pe internet.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

PROFU'
(531)

Clasificare Viena: 13.01.17; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.14
(591) Culori revendicate:albastru închis, alb,
galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Publicati periodice, reviste, albume,
cataloage, broşuri, tipărituri.
35. Publicitate, inclusiv închiriere şi comerţ
de spaţiu publicitar, respectiv punerea la
dispoziţia terţilor a unor spaţii publicitare
pentru promovarea produselor/serviciilor proprii
în cadrul emisiunilor de radio/televiziune şi
în pauzele publicitare ale acestora, în cadrul
publicaţiilor online şi offline, şi pe portaluri şi siteuri web dedicate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii, difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi de televiziune, servicii de
forumuri de discuţii pe internet.

M 2019 05343
19/07/2019
ZEKI ALCAN, ŞOS. MIHAI BRAVU
NR 450, BL.V7, SC.1, ET.3,
AP.12, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR
1,, BUCUREŞTI, 010497

Espada Men's wear
(531)

Clasificare Viena: 23.01.01; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse, din producţie proprie
şi a unor terţi (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.
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───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05344
19/07/2019
RAZVAN PODEANU, STR.
CASIN NR. 40, JUD. PRAHOVA,
PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA
ADRIAN VASILE MOHUT, STR.
CRINULUI NR. 6, JUD. ILFOV,
ROSU, ILFOV, ROMANIA
LARISA MOHUT, STR. CRINULUI
NR. 6, JUD. ILFOV, ROSU , ILFOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05345
19/07/2019
RAZVAN PODEANU, STR.
CASIN NR. 40, JUD. PRAHOVA,
PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA
ADRIAN VASILE MOHUT, STR.
CRINULUI NR. 6, JUD. ILFOV,
ROSU, ILFOV, ROMANIA
LARISA MOHUT, STR. CRINULUI
NR. 6, JUD. ILFOV, ROSU , ILFOV,
ROMANIA

kids tv
GO KIDS
(531)

Clasificare Viena: 02.05.01; 02.05.02;
01.01.05; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Concepere
(proiectare)
de
logouri
publicitare.
───────

(531)

Clasificare Viena: 02.05.05; 02.05.22;
27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Concepere
(proiectare)
de
logouri
publicitare.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05346
19/07/2019
Claudiu Necșulescu, STR.
ȘTEFAN CEL MARE NR. 27, ET.
1, AP. 1, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA
SC CABINET N.D. GAVRIL SRL,
STR. ŞTEFAN NEGULESCU NR.
6A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011653, ROMANIA

41. Educație, instruire, divertisment, activități

sportive și culturale, organizarea de spectacole,
organizarea festivaluri, expoziții cu caracter
cultural și educativ, organizarea de concursuri
tematice, organizarea și coordonarea de
evenimente de degustări, în scopuri educative și
recreative, organizarea și exploatarea cluburilor
de întâlnire (divertisment).
43. Servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară, servicii de degustare
(furnizare de băuturi).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 05347
19/07/2019
TUFEANU RICHEARDCONSTANTIN, ŞOS. PANTELIMON
NR. 114-124, BL. 208B, SC. 2, ET.
9, AP. 55, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

GÂNDITORIUM

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

(591)

JIDVEI TEZAUR

Culori revendicate:maro (Pantone
438 C), bleumarin (Pantone 3035C),
auriu (HOTFOIL KURZ LUXOR 425),
albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie, carton, materiale de instruire sau
învățământ (cu excepția aparatelor), materiale
plastice pentru ambalat şi împachetat.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate,
gestionarea
afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări
de birou, servicii de comerţ și regruparea
în avantajul terților a produselor cuprinse
în clasa 33 (exceptând transportul acestora),
prezentarea acestora pentru vânzare prin
toate mijloacele cunoscute, inclusiv online,
organizarea de târguri, festivaluri și expoziții cu
scop comercial și publicitar.
39. Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05348
19/07/2019
CLAUDIU NECȘULESCU, STR.
ȘTEFAN CEL MARE NR. 27,
ET. 1, AP. 1, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA
CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011653

organizarea de târguri, festivaluri și expoziții cu
scop comercial și publicitar.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea de spectacole,
organizarea festivaluri, expoziții cu caracter
cultural și educativ, organizarea de concursuri
tematice, organizarea și coordonarea de
evenimente de degustări, în scopuri educative și
recreative, organizarea și exploatarea cluburilor
de întâlnire (divertisment).
43. Servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară, servicii de degustare
(furnizare de băuturi).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05349
19/07/2019
CLAUDIU NECȘULESCU, STR.
ȘTEFAN CEL MARE NR. 27,
ET. 1, AP. 1, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA
CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011653

JIDVEI TEZAUR
(531)

Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 25.01.19; 25.01.25;
07.01.24; 07.01.25
(591) Culori revendicate:maro (Pantone
438 C), mov (Pantone 2343 C), auriu
(HOTFOIL KURZ LUXOR 425),
albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie, carton, materiale de instruire sau
învățământ (cu excepția aparatelor), materiale
plastice pentru ambalat şi împachetat.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
35. Publicitate,
gestionarea
afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări
de birou, servicii de comerţ și regruparea
în avantajul terților a produselor cuprinse
în clasa 33 (exceptând transportul acestora),
prezentarea acestora pentru vânzare prin
toate mijloacele cunoscute, inclusiv online,

JIDVEI TEZAUR
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(531)

Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 25.01.09; 25.01.25;
07.01.24; 07.01.25
(591) Culori revendicate:maro (Pantone
438 C), violet (Pantone 7617 C),
auriu (HOTFOIL KURZ LUXOR 425),
albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie, carton, materiale de instruire sau
învățământ (cu excepția aparatelor), materiale
plastice pentru ambalat şi împachetat.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
35. Publicitate,
gestionarea
afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări
de birou, servicii de comerţ și regruparea
în avantajul terților a produselor cuprinse
în clasa 33 (exceptând transportul acestora),
prezentarea acestora pentru vânzare prin toate
mijloacele cunoscute,
inclusiv online, organizarea de târguri, festivaluri
și expoziții cu scop comercial și publicitar.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea de spectacole,
organizarea festivaluri, expoziții cu caracter
cultural și educativ, organizarea de concursuri
tematice, organizarea și coordonarea de
evenimente de degustări, în scopuri educative și
recreative,
organizarea și exploatarea cluburilor de întâlnire
(divertisment).
43. Servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară, servicii de degustare
(furnizare de băuturi).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05350
19/07/2019
CLAUDIU NECȘULESCU, STR.
ȘTEFAN CEL MARE NR. 27,
ET. 1, AP. 1, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA
CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011653

MĂRGĂRITAR
(531)

Clasificare Viena: 25.01.19; 29.01.13;
05.05.07; 05.05.20; 26.11.09; 26.13.01
(591) Culori revendicate:negru (Pantone 426
C), auriu (Pantone HOTFOIL KURZ
LUXOR 428), albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie, carton, materiale de instruire sau
învățământ (cu excepția aparatelor), materiale
plastice pentru ambalat şi împachetat.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
35. Publicitate,
gestionarea
afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări
de birou, servicii de comerţ și regruparea
în avantajul terților a produselor cuprinse
în clasa 33 (exceptând transportul acestora),
prezentarea acestora pentru vânzare prin toate
mijloacele cunoscute,
inclusiv online, organizarea de târguri, festivaluri
și expoziții cu scop comercial și publicitar.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea de spectacole,
organizarea festivaluri, expoziții cu caracter
cultural și educativ, organizarea de concursuri
tematice, organizarea și coordonarea de
evenimente de degustări, în scopuri educative și
recreative,
organizarea și exploatarea cluburilor de întâlnire
(divertisment).
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43. Servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară, servicii de degustare
(furnizare de băuturi).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05351
19/07/2019
NECULAI BAGIU , STR. PRO.
EMIL HONORIU NR. 20G, JUD.
IAŞI, IAŞI, 700717, IAȘI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05352
19/07/2019
KRUGER-BRENT AGENCY
SRL, CALEA 13 SEPTEMBRIE
NR. 123, BL. 129, ET. 7, AP. 31,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050717,
BUCUREȘTI, ROMANIA

HartaFirme.ro
KBA kb-adore

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.04.09
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
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.
───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01
(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.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
───────
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Alumni Prints

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, materiale de desen și materiale pentru
artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare.

înlocuitor de înghețată, deserturi cu înghețată,
lapte congelat (înghețată), înghețată pe băț,
lianți pentru înghețată, înghețată pe bază
de iaurt (predomină înghețata), înghețată de
iaurt (înghețate), înghețată sub formă de
sandviș, băuturi pe bază de înghețată, dulciuri
de înghețată de iaurt, produse de cofetărie
cu înghețată, amestecuri pentru cornete de
înghețată, batoane de înghețată cu fructe, agenți
organici de legare pentru înghețată, gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, înlocuitori
pentru înghețată pe bază de soia, produse de
înghețată
pe bază de soia, produse de cofetărie înghețate
care conțin înghețată, înghețată care nu e
preparata din produse lactate, înghețată cu
aromă de fructe sub formă de acadele, băuturi
pe bază de cafea care conțin înghețată
(affogato), arome folosite pentru preparea de
înghețată (altele decât esențele eterice sau
uleiuri esențiale).

───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05353
20/07/2019
VLAD TAPU, STR. AVIATOR
BELLER RADU NR. 8, BL. 22,
SC. C, ET. 3, AP. 41, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011703,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2019 05354
21/07/2019
Lucian Valentin Florea, STR.
ZORILOR NR. 6C, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

Milky Ice cream
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 01.15.14
(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 2035
C), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Înghețată, șerbeturi (înghețată), conuri
pentru înghețată, cornete pentru înghețată,
înghețată din lapte, amestecuri de înghețată,
înghețată cu fructe, înghețată de fructe,

