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Cereri Mărci publicate în 27/06/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 03966 20/06/2019 SIMPLEX TRADE INVESTMENT

SRL
eos solar panels

2 M 2019 04100 20/06/2019 CHOCO FASHION SRL CF CHOCOFASHION Ciocolata
artizanala din 2006

3 M 2019 04101 20/06/2019 CHOCO FASHION SRL CF CHOCOFASHION hand
made pralines

4 M 2019 04551 20/06/2019 SC OVERALL CO SRL OVERSAFE

5 M 2019 04552 20/06/2019 BASHIR QANADILO GLOW CONCEPT

6 M 2019 04553 20/06/2019 SEBASTIAN GAVRILOVICI HARMONY INSIDE

7 M 2019 04554 20/06/2019 TRAIAN FLORINEL CUC Z ZERO HÂRTII

8 M 2019 04555 20/06/2019 SC GEONET SRL Central Plaza MEDICAL MALL

9 M 2019 04556 20/06/2019 SC DEDEMAN SRL EQUILIANT

10 M 2019 04557 20/06/2019 CLAUDIA RAWLINGS
EDUARD PIETER HUBERTUS
VAN WIEREN

RAWLINGSLAND

11 M 2019 04558 20/06/2019 CLAUDIA RAWLINGS
EDUARD PIETER HUBERTUS
VAN WIEREN

RL

12 M 2019 04559 20/06/2019 MIHAI-FELICIAN HODISAN Bellarte

13 M 2019 04560 20/06/2019 MAIDE CEREAL TRANS S.R.L. Ferma cu Buline

14 M 2019 04561 20/06/2019 SC GEMAR PRODCOM SRL blue planet

15 M 2019 04562 20/06/2019 ASOCIATIA ERDELYI
LOVASKASZKADOR
EGYESULET

ERDÉLYI LOVASKASZKADÓR
EGYESULET HÁROMSZÉKI
LOVASNAPOK NYÚJTÓD

16 M 2019 04563 20/06/2019 MEDISONICA SRL Medi + Medisonica

17 M 2019 04564 20/06/2019 SPQR LEGION SRL SPQR LEGION

18 M 2019 04565 20/06/2019 AFLOFARM FARMACJA
POLSKA SP. Z O.O

ULTRABLANCA

19 M 2019 04566 20/06/2019 GABRIEL -IULIAN ACATRINEI VELLUTTO

20 M 2019 04567 20/06/2019 AFLOFARM FARMACJA
POLSKA SP. Z O.O

ACNEMINUM

21 M 2019 04568 20/06/2019 CGM NORDIC HOLDING S.R.L. EL MAESTRO

22 M 2019 04569 20/06/2019 CGM NORDIC HOLDING S.R.L. Corina Bon appétit

23 M 2019 04570 20/06/2019 SC MEGA IMAGE SRL Bun de Tot
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2019 04571 20/06/2019 ALIN TRAIAN MARIȘ natuu natural & tasty

25 M 2019 04572 20/06/2019 IONUT TABARA
OVESIA BOGDAN

BIOSEL

26 M 2019 04573 20/06/2019 SC PIATA OBOR MARKET &
COMPLEX COMERCIAL SA

PIATA OBOR direct de la
producător

27 M 2019 04574 20/06/2019 OCTAVIAN ADRIAN JITEA eagro.ro

28 M 2019 04575 20/06/2019 AVANGARDE SOFTWARE &
ELECTRONICS SRL

SHOP42

29 M 2019 04576 20/06/2019 AVANGARDE SOFTWARE &
ELECTRONICS SRL

DEMOCRACY MANIA

30 M 2019 04578 20/06/2019 VICTOR PLUGARU ZOOZME

31 M 2019 04579 20/06/2019 S.C. PAPION MEDIA S.R.L. ENGLISH FOR CABIN CREW

32 M 2019 04580 20/06/2019 AB LANGUAGE SOLUTIONS
SRL

AB Language Solutions

33 M 2019 04581 20/06/2019 AB LANGUAGE SOLUTIONS
SRL

AB Traduceri

34 M 2019 04582 20/06/2019 MIHAI-MARCEL CORNEA exact.ro

35 M 2019 04583 20/06/2019 UNIVERSITATEA SPIRU
HARET

PLATFORMA lərn Advanced
Education Platform

36 M 2019 04584 20/06/2019 Power Supply Systems UPS
SRL

ALWAYS ON

37 M 2019 04585 20/06/2019 Power Supply Systems UPS
SRL

PSS POWER SUPPLY
SYSTEMS UPS

38 M 2019 04586 20/06/2019 Asociatia România în Tranzitie casa semintelor

39 M 2019 04587 20/06/2019 Asociatia România în Tranzitie seminte libere

40 M 2019 04588 20/06/2019 MOVALEXCOM SRL Clătita uriaşă

41 M 2019 04589 20/06/2019 Eliza Coralia Lassel
Florina - Marilena Drăgoi
Iulia - Mădălina Năstase
Cristina Cobușcean
Ionuț Cașcaval
Codrin Mircea Fătu

ARMONIA
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(210) M 2019 03966
(151) 20/06/2019
(732) SIMPLEX TRADE INVESTMENT

SRL, ȘOS. CHITILEI NR. 196,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

eos solar panels

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 26.01.11;
26.04.01; 26.04.02

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

clase:
9. Panouri solare pentru producerea de energie
electrică.

───────

(210) M 2019 04100
(151) 20/06/2019
(732) CHOCO FASHION SRL, STR.

DEALUL TUGULEA NR. 32-36, BL.
15,SC. 2, ET. 4, AP. 40, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CF CHOCOFASHION
Ciocolata artizanala din 2006

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 26.01.18

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri.

───────
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(210) M 2019 04101
(151) 20/06/2019
(732) CHOCO FASHION SRL, STR.

DEALUL TUGULEA NR. 32-36, BL.
15,SC. 2, ET. 4, AP. 40, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CF CHOCOFASHION
hand made pralines

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 26.01.18

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri.

───────

(210) M 2019 04551
(151) 20/06/2019
(732) SC OVERALL CO SRL, STR.

PÂRÂUL RECE NR. 5, JUDEŢUL
ILFOV, POPEŞTI LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

OVERSAFE

(531) Clasificare Viena: 03.07.17; 03.07.01;
03.07.16; 03.07.19; 01.01.04; 24.01.01;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, șosete cu
proprietăți antistatice și antiflmabile.

───────
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(210) M 2019 04552
(151) 20/06/2019
(732) BASHIR QANADILO, STR.

AVRIGULUI NR. 9-19, BL. U1, AP.
180, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)
GLOW CONCEPT

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

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

───────

(210) M 2019 04553
(151) 20/06/2019
(732) SEBASTIAN GAVRILOVICI, STR.

BUCIUM NR. 19, BL. BS, SC. C,
AP. 1, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)
HARMONY INSIDE

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

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, etichete adezive.

───────

(210) M 2019 04554
(151) 20/06/2019
(732) TRAIAN FLORINEL CUC, STR.

TEILOR NR. 27, BL. B, JUDEȚUL
CLUJ, CAMPIA TURZII, CLUJ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

Z ZERO HÂRTII

(531) Clasificare Viena: 26.01.04; 26.01.18;
20.05.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
42. Servicii de arhivare electronică.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
20/06/2019

(210) M 2019 04555
(151) 20/06/2019
(732) SC GEONET SRL, CALEA

MOLDOVEI NR. 197, JUDEȚUL
BACĂU, BACAU, BACĂU,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

Central Plaza MEDICAL MALL

(531) Clasificare Viena: 01.05.12; 24.13.25;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.

───────

(210) M 2019 04556
(151) 20/06/2019
(732) SC DEDEMAN SRL, STR. ALEXEI

TOSTOI NR. 8, JUD. BACĂU ,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)
EQUILIANT

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2019 04557
(151) 20/06/2019
(732) CLAUDIA RAWLINGS, STR.

COPILULUI NR. 6-12, SC. B, ET. 1,
AP. 17, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
EDUARD PIETER HUBERTUS
VAN WIEREN, STR. COPILULUI
NR. 6-12, SC. B, ET. 1, AP.
17, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

RAWLINGSLAND

(531) Clasificare Viena: 03.07.24; 26.01.01;
26.02.01; 27.05.01; 27.05.17

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

14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
26. Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi,
nasturi, copci de tip moș și babă, ace şi ace cu
gămălie, flori artificiale, decorațiuni pentru păr,
păr fals.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2019 04558
(151) 20/06/2019
(732) CLAUDIA RAWLINGS, STR.

COPILULUI NR. 6-12, SC. B, ET. 1,
AP. 17, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
EDUARD PIETER HUBERTUS
VAN WIEREN, STR. COPILULUI
NR. 6-12, SC. B, ET. 1, AP.
17, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

RL

(531) Clasificare Viena: 03.07.24; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.23

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

14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
26. Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi,
nasturi, copci de tip moș și babă, ace şi ace cu
gămălie, flori artificiale, decorațiuni pentru păr,
păr fals.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 04559
(151) 20/06/2019
(732) MIHAI-FELICIAN HODISAN, STR.

SALCÂMILOT NR. 1, JUDEȚUL
BIHOR, ALESD, BIHOR, ROMANIA

(540)

Bellarte

(531) Clasificare Viena: 02.03.01; 02.03.23;
27.05.01; 02.09.04; 02.09.07; 02.09.08;
02.09.12; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roz, maro, verde,
negru

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

3. Produse cosmetice.
10. Dispozitive (aparate) medicale.
35. Servicii de comerț prin magazine online,
regruparea în avantajul terților a dispozitivelor
(aparatelor) medicale și a produselor cosmetice
(exceptând transportul lor) pentru a permite
clienților să le vadă și să le cumpere în mod
convenabil, servicii de promovare online și offline
a doctorilor și a clinicilor medicale, promovarea
articolelor de frumusețe atât online cât și offline.
41. Organizarea de simpozioane și petreceri în
scop cultural și educativ, organizarea de cursuri,
furnizarea de reviste online și offline.

───────
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(210) M 2019 04560
(151) 20/06/2019
(732) MAIDE CEREAL TRANS S.R.L.,

STR. OITUZ NR.14, JUDEȚUL
TELEORMAN, ALEXANDRIA,
TELEORMAN, ROMANIA

(540)

Ferma cu Buline

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, alb
(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 și produse din lapte, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori din cafea,
orez, tapioca și sago, făină și preparate din
cereale, pâine și produse de patiserie și
cofetărie, înghețată comestibilă, zahăr și miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muștar, oțet, sos mirodenii, condimente, gheață.

───────

(210) M 2019 04561
(151) 20/06/2019
(732) SC GEMAR PRODCOM SRL,

STR. NERVA TRAIAN NR. 3,
BIROUL 15B, ET. 11, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

blue planet

(531) Clasificare Viena: 24.17.08; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.04

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

clase:
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.
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.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie.
40. Tratarea materialelor.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.

───────
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(210) M 2019 04562
(151) 20/06/2019
(732) ASOCIATIA ERDELYI

LOVASKASZKADOR
EGYESULET, STR. PRINCIPALA
NR. 812, COMUNA LEMNIA,
JUD. COVASNA, SAT LEMNIA,
COVASNA, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L., STR.
ZAHARIA STANCU, NR. 8E,
COMPLEX CORESI, BL. 9,
PARTER, AP. P03, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ERDÉLYI LOVASKASZKADÓR
EGYESULET HÁROMSZÉKI
LOVASNAPOK NYÚJTÓD

(531) Clasificare Viena: 03.03.01; 18.01.03;
26.02.05; 26.02.08; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 04563
(151) 20/06/2019
(732) MEDISONICA SRL, COMUNA

CORUNCA NR. 145/0/3, JUD.
MUREŞ, SAT CORUNCA, MUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

Medi + Medisonica

(531) Clasificare Viena: 24.17.05; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
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).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 04564
(151) 20/06/2019
(732) SPQR LEGION SRL, STR. IANCU

CĂPITANU NR. 4, CAMERA 5,
ET. 1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
SPQR LEGION

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

39. Instalarea sistemelor de securitate, instalare
de aparate de securitate pentru case, întreţinere
şi service de alarme de securitate, instalare
de echipamente de securitate şi de siguranţă,
servicii de informaţii referitoare la întretinerea
sistemelor de securitate, servicii de informaţii
referitoare la instalarea de sisteme de securitate,
servicii consultative privind instalarea de
echipamente de securitate şi de siguranţă,
servicii de depozitare securizată (transport).
45. Servicii de securitate pentru protecţia fizică
a bunurilor materiale şi a persoanelor, servicii de
informaţii referitoare la transportul securizat.

───────

(210) M 2019 04565
(151) 20/06/2019
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA

SP. Z O.O, UL. PARTYZANCKA
133/151,, 95-200 PABIANICE,
POLONIA

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

(540)
ULTRABLANCA

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

3. Săpunuri, parfumuri, uleiuri esenţiale,
produse cosmetice, loţiuni pentru păr, produse

de îngrijire a dinţilor, unguente pentru produse
cosmetice.
5. Produse farmaceutice, preparate sanitare
de uz medical, substanţe dietetice pentru
uz medical, suplimente alimentare, suplimente
nutritive speciale pentru sănătate, alimente
pentru copii, plante medicinale, extracte de
plante cu scop medicinal, preparate de
vitamine, preparate farmaceutice pentru scopuri
medicinale sub formă tablete, capsule, dropsuri,
lichide, pulberi, spume, aerosoli.

───────

(210) M 2019 04566
(151) 20/06/2019
(732) GABRIEL -IULIAN ACATRINEI,

STR. PETRU RAREŞ BL. 264, SC.
B, AP. 1, JUD. VASLUI, VASLUI,
VASLUI, ROMANIA

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

(540)
VELLUTTO

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

20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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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(210) M 2019 04567
(151) 20/06/2019
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA

SP. Z O.O, UL. PARTYZANCKA
133/151,, 95-200 PABIANICE,
POLONIA

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

(540)
ACNEMINUM

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

3. Săpunuri, parfumuri, uleiuri esenţiale,
produse cosmetice, loţiuni pentru păr, produse
de îngrijire a dinţilor, unguente pentru produse
cosmetice.
5. Produse farmaceutice, preparate sanitare
de uz medical, substanţe dietetice pentru
uz medical, suplimente alimentare, suplimente
nutritive speciale pentru sănătate, alimente
pentru copii, plante medicinale, extracte de
plante cu scop medicinal, preparate de
vitamine, preparate farmaceutice pentru scopuri
medicinale sub formă tablete, capsule, dropsuri,
lichide, pulberi, spume, aerosoli.

───────

(210) M 2019 04568
(151) 20/06/2019
(732) CGM NORDIC HOLDING S.R.L.,

STR. GARA HERĂSTRĂU NR.
4D, CLĂDIREA C, COMPLEXUL
GREEN COURT ETAJ 7, SECTOR
2, BUCUREȘTI,, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
VIORELE NR. 51, BL. 37, SC. 2,
AP. 63, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040425

(540)

EL MAESTRO

(531) Clasificare Viena: 08.01.16; 05.07.08;
02.01.11; 02.01.24; 27.05.02; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.13

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

clase:
29. Grăsimi vegetale de uz alimentar, frişcă
artificială (înlocuitori pentru produse lactate),
frișcă vegetală, înlocuitori de smântână,
înlocuitori de frișcă pentru băuturi.
30. Amestecuri cu conținut de grăsimi vegetale
pentru patiserie și cofetărie, creme bavareze,
produse de patiserie conţinând creme, produse
de patiserie conţinând creme şi fructe, glazură,
glazură de prăjituri, glazură pentru prăjituri,
glazură pentru produse de cofetărie, amestecuri
pentru prepararea produselor din îngheţată,
amestecuri de patiserie.

───────
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(210) M 2019 04569
(151) 20/06/2019
(732) CGM NORDIC HOLDING S.R.L.,

STR. GARA HERĂSTRĂU NR.
4D, CLĂDIREA C, COMPLEXUL
GREEN COURT ETAJ 7, SECTOR
2, BUCUREȘTI,, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
VIORELE NR. 51, BL. 37, SC. 2,
AP. 63, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040425

(540)

Corina Bon appétit

(531) Clasificare Viena: 02.03.01; 05.07.22;
05.07.24; 05.09.01; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.10; 29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
verde, nuanţe de galben

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

30. Muștar, făină de muștar, muștar pentru
alimente, praf de muștar (condimente),
preparate din muștar pentru alimente, pudră de
muștar pentru alimente, oțet de muștar.

───────

(210) M 2019 04570
(151) 20/06/2019
(732) SC MEGA IMAGE SRL, B-

DUL. TIMIŞOARA NR. 26, ET.
2, SECTOR 6, BUCUREŞTI ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Bun de Tot

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone 354
U0, galben (Pantone Yellow U)

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2019 04571
(151) 20/06/2019
(732) ALIN TRAIAN MARIȘ, STR.

CAIUS IACOB NR. 2-4, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400686, CLUJ,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINȚEI NR. 39, AP.
12, JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU
MUREȘ, ROMANIA

(540)

natuu natural & tasty

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.03.13;
05.03.20; 26.01.06

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

29. Budinci pe bază de lapte, iaurt, iaurt de soia,
deserturi din iaurt, băuturi făcute din iaurt, iaurturi
cu gust de fructe, pateuri vegetale, cârnați
vegetali, frișcă vegetală, mezeluri vegetariene,
uleiuri vegetale de uz alimentar, grăsimi vegetale
de uz alimentar, proteină vegetală texturată
formată pentru utilizare ca înlocuitor de carne,
ouă scoțiene, ouă preparate, ouă de prepeliță
la conservă, ouă si produse din ouă, mâncăruri
preparate care constau în principal din chiftele
din pește, legume, ouă fierte si bulion (oden),
salate de fructe, pulpă de fructe, conserve
de fructe, piureuri de fructe, amestecuri de
fructe uscate, deserturi pe bază de fructe,
umpluturi de fructe pentru plăcinte, gustări pe
bază de fructe uscate, gustări pe bază de fructe
confiate, amestecuri de snack-uri constând
din fructe deshidratate și fructe cu coajă
lemnoasă procesate, salate preparate, salate
aperitiv, salate de legume, salate de legume
gata-tăiate, legume gata-tăiate pentru salate,
antreuri pe bază de legume, vinete preparate,
pastă de vinete, vinete gratinate cu parmezan
și sos de roșii, semințe de pin, preparate,
guacamole (avocado pasat), guacamole (sos de

avocado), ardei, preparați, ardei roșii preparați,
produse tartinabile pe bază de legume, creme
tartinabile pe bază de legume, burgeri din
legume, cartofi prăjiți sub formă de aperitive,
chipsuri (cartofi prăjiți), supă semipreparată,
supă instant, preparate pentru supă de legume,
supe, supe miso, supe miso instant, supe de
legume, supe miso gata-preparate, amestecuri
pentru prepararea de supe, broccoli preparat,
fructe preparate, produse din legume preparate,
mâncăruri cu legume preparate, felii de pastă de
tofu pentru burgeri, felii de pastă de soia pentru
burgeri.
30. Budinci, budinci gata preparate, amestecuri
pentru prepararea budincilor, amestecuri instant
de budincă, budincă de orez, budincă de orez
conținând stafide și nucsșară, înghețată de
iaurt (înghețate), dulciuri de înghețată de iaurt,
maioneză vegană, torturi vegane, făină vegetală,
înlocuitori de cafea pe bază vegetală, sandvișuri,
lipii pentru sandvișuri (pâine), pastă pentru
sandviș cu ciocolată și fructe uscate, porridge,
sosuri de salată care conțin smântână, salată de
macaroane, sosuri de fructe, ceaiuri de fructe,
înghețată de fructe, înghețate comestibile de
fructe, sorbeturi (înghețate de fructe), gustări
de tip tort de fructe, produse de patiserie
umplute cu fructe, ceaiuri cu aromă de fructe (nu
medicinale), jeleuri din fructe (nu de uz medical),
brioșe, brioșe cu fructe, amestecuri pentru
brioșe, produse de patiserie, cornuri, sosuri
pentru salate, salate de paste, sumac utilizat
ca mirodenie, tarte, quiche (tarte sărate), pâine
și chifle, chifle, tăiței asiatici, tăiței chinezești
(negătiți), tăiței chinezești care se prepară
instant, ramen (fel de mâncare japonez pe bază
de tăiței), chow mein (mâncare de tăiței cu
specific chinezesc), tăiței chow mein (mâncăruri
pe bază de tăietei), lasagna, prăjituri, aperitive
(tartine), ecleruri, dulciuri (nemedicinale) sub
formă de eclere de ciocolată, fursecuri, pâine
cu usturoi, sosuri, sos picant, sos iute, pesto
(sos), sosuri salsa, sosuri curry, sosuri pentru
gustări, sos de roșii, sos pentru paste, sosuri
gata făcute, sosuri cu ierburi, sosuri sărate,
sosuri condimentate (chutney) și paste, sos de
usturoi (alioli), sos de ardei iute, sos de chili,
pastă din ardei iuți chili destinată utilizării ca
și condiment, kombucha, ceai de ghimbir, ceai,
ceai rooibos, ceai verde, ceai negru, ceai de
ginseng, ceai de tei, ceai de mentă, ceai de
iasomie, ceai alb instant, ceai verde instant,
ceaiuri din plante, altele decât cele de uz
medicinal, ceai de mușețel, cafea, băuturi gata
preparate pe bază de cafea, băuturi cu gheață pe
bază de cafea, alimente preparate din cereale,
budinci gata preparate, paste făinoase gata-
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preparate, preparate alimentare pe bază de
cereale, pâine aromată cu condimente.
32. Băuturi de fructe, siropuri de fructe, băuturi
din fructe și sucuri de fructe, suc concentrat de
fructe, cocteiluri de fructe, nealcoolice, sucuri de
fructe gazoase, nectaruri de fructe, nealcoolice,
ape cu aromă de fructe, băuturi pe bază de
fructe, suc concentrat de fructe (nealcoolic),
sucuri de aloe vera, băuturi din aloe vera,
nealcoolice, băuturi pe bază de suc de aloe,
băutură răcoritoare din ghimbir, băuturi cu suc
de ghimbir, bere și produse de bere, bere fără
alcool, bere din extract de rădăcini, băuturi pe
bază de bere, coctailuri pe bază de bere, bere,
înlocuitor de bere, siropuri pentru limonadă,
limonade, sirop de coacăze negre, sucuri, suc
de portocale, suc de grepfruit, suc de rodii, suc
de mango, suc concentrat de portocale, sucuri
de fructe organice, concentrate de sucuri de
fructe, sucuri de fructe utilizate ca băuturi, băuturi
constând dintr-un amestec de fructe și sucuri
de legume, băuturi care constau în principal din
sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de legume, băuturi pe bază de suc de
mere, băuturi pe bază de suc de ananas, băuturi
din fructe și sucuri de fructe, sucuri de legume
(băuturi), apă plată, apă cu arome, suc de fructe
concentrat, apă minerală.
43. Snack-baruri, asigurarea de hrană și
băuturi, baruri, baruri de cocteiluri, servicii
de catering, cazare temporară, ceainării, fast-
fooduri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi în bistrouri, furnizare de informații cu
privire la prepararea alimentelor și băuturilor,
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de
vacanță, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, localuri tip snack-bar,
informații și consiliere cu privire la prepararea
de mâncăruri, prepararea alimentelor, preparare
de mâncăruri pentru alte persoane, pe bază
de subcontractare, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
serviicii oferite de pizzerii, pensiuni, organizare
de recepții pentru nunți (spații), restaurante
cu autoservire, restaurante de delicatese,
restaurante pentru turiști, restaurante (servirea
mesei), servicii de catering, servicii de bufet
pentru barurile de cocteiluri, servicii de bufet,
servicii de bucătărie mobilă, servicii de baruri
de sucuri de fructe, servicii contractuale de
alimentație, servicii constând în furnizarea de
băuturi, servicii ale bistrourilor, servicii ale
barurilor, servicii de catering mobil, servicii
de catering pentru firme, servicii de catering

pentru spații special amenajate pentru târguri
și expoziții, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru conferințe, servicii de
catering pentru instituții educaționale, servicii de
catering pentru școli, servicii de catering pentru
case de oaspeți, servicii de catering pentru
banchete, servicii de catering pentru petreceri,
servicii de catering pentru spitale, servicii de
gătit, servicii de fast food la pachet, servicii de
consultanță în domeniul artelor culinare, servicii
de consultanță în domeniul cateringului, servicii
de consultanță cu privire la prepararea mâncării,
servicii de consultanță cu privire la alimente,
servicii de cluburi cu restaurante private, servicii
de cluburi de băut private, servicii de club
pentru furnizare de mâncare și băuturi, servicii
de ceainărie, servicii de mâncăruri și băuturi
la pachet, servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurant și bar, servicii în domeniul
gustărilor, servicii de restaurante fast-food,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii prestate de bucătari personali,
serviciu de catering pentru instituții, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de alimente și băuturi în internet-
café, servire de mâncare destinată consumului
imediat, consiliere în domeniul culinar, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante.

───────
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(210) M 2019 04572
(151) 20/06/2019
(732) IONUT TABARA, STR. ȘERBAN

BOGDAN STAN NR. 5, BL.
306-307, SC. 3, AP. 23, SECTOR
6, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
OVESIA BOGDAN, STR. NEPTUN
NR. 22, SC. B, AP. 16, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, 500352,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

BIOSEL

(531) Clasificare Viena: 26.01.04; 26.01.19;
27.05.01; 29.01.12; 05.03.15

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

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini articificiale
neprelucrate,
materiale plastice neprelucrate, compoziţii
pentru stingerea şi prevenirea incendiilor,
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor,
substanţe pentru
tăbăcirea pieilor şi a blănurilor de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri
şi alte materiale de umplere, compost,
bălegar, îngrăşăminte, preparate biologice
pentru utilizare în industrie şi ştiinţe.

───────

(210) M 2019 04573
(151) 20/06/2019
(732) SC PIATA OBOR MARKET &

COMPLEX COMERCIAL SA ,
STR. ZIDURI MOŞI NR. 4, ET.
2, SECTOR 2, BUCUREŞTI ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PIATA OBOR direct
de la producător

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roșu (pantone 215C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2019 04574
(151) 20/06/2019
(732) OCTAVIAN ADRIAN JITEA,

CALEA GIULEȘTI NR. 549B,
SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
eagro.ro

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
38. Telecomunicaţii.

───────
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(210) M 2019 04575
(151) 20/06/2019
(732) AVANGARDE SOFTWARE &

ELECTRONICS SRL, BDUL.
PIPERA NR. I/VII, NORD CITY
TOWER, ET. 8, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

SHOP42

(531) Clasificare Viena: 26.01.17; 27.05.01;
27.05.12; 29.01.12

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

clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, nautică de navigaţie , topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, şi reproducerea sau
procesarea sunetului, sau imaginii sau datelor,
suporturi magnetice de stocare a datelor,
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, discuri de vinil, compact-discuri, DVD-
uri şi alte suporturi de înregistrare digitale,
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise, case de marcat, maşini dispozitive
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare, computere și dispozitive
periferice pentru computere, software 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 protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

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).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare
industrială,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 04576
(151) 20/06/2019
(732) AVANGARDE SOFTWARE &

ELECTRONICS SRL, BDUL.
PIPERA NR. I/VII, NORD CITY
TOWER, ET. 8, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 11-12,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011941,
ROMANIA

(540)

DEMOCRACY MANIA

(531) Clasificare Viena: 24.01.01; 24.01.17;
24.01.19; 25.01.25; 27.05.01; 27.05.11;
29.01.12

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

clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, nautică de navigaţie , topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
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(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, şi reproducerea sau
procesarea sunetului, sau imaginii sau datelor,
suporturi magnetice de stocare a datelor,
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, discuri de vinil, compact-discuri, DVD-
uri şi alte suporturi de înregistrare digitale,
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise, case de marcat, maşini dispozitive
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare, computere și dispozitive
periferice pentru computere, software 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 protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
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).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 04578
(151) 20/06/2019
(732) VICTOR PLUGARU, STR. PRAVAT

NR. 14, BL. P7, SC. 2, ET. 1, AP.
28, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ZOOZME

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

35. Servicii de vânzare cu produse diverse,
publicitate, anunțuri publicitare prin intermediul
site-urilor.
42. Crearea și mentenanța site-urilor web pentru
terți.

───────

(210) M 2019 04579
(151) 20/06/2019
(732) S.C. PAPION MEDIA S.R.L., STR.

FRUMOASA NR. 54, ET. 4, AP. 20,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 010988,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ENGLISH FOR CABIN CREW

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
compilarea de informații în baze de date
computerizate, organizare de târguri şi expoziţii
în scop comercial, publicitar şi de promovare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ, publicare
și editare de cărți, publicare on-line de cărți și
reviste electronice, publicare electronică on-line
de periodice și cărți, cursuri lingvistice, cursuri de
limbi străine, coordonare de cursuri, furnizare de
cursuri educaționale.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.

───────
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(210) M 2019 04580
(151) 20/06/2019
(732) AB LANGUAGE SOLUTIONS

SRL, STR. VASILE LASCĂR NR.
192, PARTER, AP. 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AB Language Solutions

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

(591) Culori revendicate:magenta, albastru,
alb

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

41. Servicii de traducere, servicii de
interpretariat.

───────

(210) M 2019 04581
(151) 20/06/2019
(732) AB LANGUAGE SOLUTIONS

SRL, STR. VASILE LASCĂR NR.
192, PARTER, AP. 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AB Traduceri

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

(591) Culori revendicate:magenta, albastru,
alb

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

41. Servicii de traducere, servicii de
interpretariat

───────

(210) M 2019 04582
(151) 20/06/2019
(732) MIHAI-MARCEL CORNEA, STR.

SIBIULUI NR. 10A, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, 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)

exact.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 25.01.19; 26.04.18

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

35. Publicitate on-line, servicii de promovare şi
de informare, răspândire de materiale publicitare
pentru terţi prin reţele publice şi private
pentru afişare pe dispozitive mobile, diseminarea
publicitaţii pentru alte persoane pe internet,
servicii on-line de publicitate pentru terţi, şi
anume, furnizare de spaţii publicitare pe site-
uri web de pe internet, registre despre afaceri
online care conţin liste, descrieri şi informaţii
aferente despre o gamă largă de afaceri,
în special pe zone georgrafice (publicitatea),
furnizare şi distribuire de informaţii de afaceri,
de profiluri şi de alt conţinut pentru afaceri,
prin internet şi prin reţele fără fir, publice şi
private, şi pentru afişarea pe dispozitive mobile
(publicitate), compilare, furnizare şi distribuire
de informaţii de afaceri, respectiv de: preţuri,
compilaţii, clasificări, evaluări, recenzii, referinţe,
recomandări, imagini video, fotografii, conţinut
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media social şi oferte promoţionale privind o
gamă largă de afaceri, organizaţii şi furnizori
de servicii, în special referitoare la produsele
acestora, la servicii, evenimente, activităţi,
atracţii şi facilităţi ale acestora, prin internet şi
prin reţele fără fir, publice şi private, punerea
la dispozitie de oameni care se ocupă de
reclamă, de editori şi de oameni de afaceri,
oferind o gamă largă de servicii pentru: crearea,
revizia şi actualizarea informaţiilor, profilurilor,
reclamei lor online şi traficul pe internet, punerea
la dispoziţie de oameni care se ocupă de
reclamă, de editori şi de oameni de afaceri,
oferind servicii de analiză a datelor pentru afaceri
pentru a căuta, potrivi şi personaliza informatiile,
profilurile, reclama lor pentru afaceri online şi
traficul pe internet pentru anumite firme, servicii
de marketing, servicii de abonare la servicii de
telecomunicaţie pentru terţi, gestionare de fişiere
informatice,
management organizatoric de proiect în
domeniul prelucrării electronice a datelor,
întreţinere, sistematizare şi compilare de date în
baze de date de calculator, comercializare de
suprafeţe publicitare (servicii de marketing).

───────

(210) M 2019 04583
(151) 20/06/2019
(732) UNIVERSITATEA SPIRU HARET,

STR. ION GHICA NR. 13, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PLATFORMA lərn Advanced
Education Platform

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17

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

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educaţionale, 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 unor
forumuri educaţionale în persoană, publicarea
online
a cărţilor şi jurnalelor electronice, furnizarea
online de publicaţii electronice, nedescărcabile,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, predare, ghidare vocaţională
(consiliere educaţională sau de instruire),
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
ateliere de formare, cursuri de formare, servicii
de formare profesională, organizare de activități
educative pentru tabere de vară, organizare de
activități
culturale pentru tabere de vară.
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42. Platformă ca serviciu (PAAS) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje.

───────

(210) M 2019 04584
(151) 20/06/2019
(732) Power Supply Systems UPS SRL,

STR. AVRAM IANCU NR. 22, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

(740) SIMION & BACIU CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. NATATIEI NR. 63,
SECTOR 1
, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ALWAYS ON

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
27.05.17; 29.01.12; 24.17.25

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

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, de cântărire, măsurare, semnalizare,
detectare, testare, inspectare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei și/sau utilizării energiei
electrice.
37. Servicii de reparații și instalații în legătură
cu aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, de cântărire, măsurare, semnalizare,
detectare, testare, inspectare, și cu aparate
şi instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei și/sau utilizării energiei
electrice.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, de cântărire, măsurare, semnalizare,
detectare, testare, inspectare, și cu aparate
şi instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei și/sau utilizării energiei

electrice, servicii de analiză industriala şi servicii
de cercetare industrială,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
pentru aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, de cântărire, măsurare, semnalizare,
detectare, testare, inspectare si pentru aparate
şi instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei și/sau utilizării energiei
electrice.

───────

(210) M 2019 04585
(151) 20/06/2019
(732) Power Supply Systems UPS SRL,

STR. AVRAM IANCU NR. 22, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

(740) SIMION & BACIU CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. NATATIEI NR. 63,
SECTOR 1
, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PSS POWER SUPPLY
SYSTEMS UPS

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:gri, galben, albastru,
alb

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, de cântărire, măsurare, semnalizare,
detectare, testare, inspectare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei și/sau utilizării energiei
electrice.
37. Servicii de reparatii și instalații în legătură
cu aparate şi instrumente ştiinţifice, de cercetare,
de cântărire, măsurare, semnalizare, detectare,
testare, inspectare și în legătură cu aparate
şi instrumente pentru conducerea, distribuţia,
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transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei și/sau utilizării energiei
electrice.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
aparate şi instrumente ştiinţifice, de cercetare,
de cântărire, măsurare, semnalizare, detectare,
testare, inspectare, și în legătură cu aparate
şi instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei și / sau utilizării energiei
electrice, servicii de analiză industrială şi servicii
de cercetare
industrială, proiectarea şi dezvoltarea de
componente pentru aparate şi instrumente
ştiinţifice, de cercetare, de cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare si pentru aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglementarea sau controlul
distribuţiei și/sau utilizării energiei electrice.

───────

(210) M 2019 04586
(151) 20/06/2019
(732) Asociatia România în Tranzitie,

BD NICOLAE GRIGORESCU
NR. 137D, ET. 2, AP. 7, SECTOR
3, BUCURESTI, 331109,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

casa semintelor

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
05.07.22; 05.07.20; 05.09.06

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

31. Semințe naturale, semințe brute, semințe
neprocesate, semințe de plantat, plante naturale,
plante.

44. Servicii agricole, consultanță agricolă,
consultanță în grădinărit.

───────

(210) M 2019 04587
(151) 20/06/2019
(732) Asociatia România în Tranzitie,

BD NICOLAE GRIGORESCU
NR. 137D, ET. 2, AP. 7, SECTOR
3, BUCURESTI, 331109,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

seminte libere

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
27.05.09; 05.03.01; 05.01.16; 02.05.01;
02.03.01; 02.01.01

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

31. Semințe naturale, semințe de plantat,
semințe de legume, semințe neprocesate.
41. Organizare de evenimente recreative,
coordonare de evenimente culturale, coordonare
de evenimente, educative, organizare de
evenimente educative.

───────
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(210) M 2019 04588
(151) 20/06/2019
(732) MOVALEXCOM SRL, STR.

HARMANULUI NR. 112, BL. 11,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) Cabinet individual de proprietate
industrială Ivanescu Gabriel Dan,
STR. AVRAM IANCU NR. 48A, SC.
B, AP. 10, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, 500086, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Clătita uriaşă

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.13;
26.11.12

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

30. Produse de brutărie, de patiserie, de
cofetărie, ciocolată şi deserturi.

───────

(210) M 2019 04589
(151) 20/06/2019
(732) Eliza Coralia Lassel, BD. LACUL

TEI NR. 63, BL.8, ET.2, AP.7,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020373,
BUCUREȘTI, ROMANIA
Florina - Marilena Drăgoi,
STR. LOGOFĂTUL DAN NR.
2, BL.22, SC.1, ET.1, AP.10,
SECTOR 2, BUCURESTI, 022418,
BUCUREȘTI, ROMANIA
Iulia - Mădălina Năstase,
ȘOS.PANTELIMON NR. 330,
BL.31, SC.A, ET.6, AP.53,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021658,
BUCUREȘTI, ROMANIA
Cristina Cobușcean, STR. VASILE
LASCĂR NR. 26-28, ET.6, AP.28,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020501,
BUCUREȘTI, ROMANIA
Ionuț Cașcaval, STR. RÂMNICU
VÂLCEA NR. 29, BL.20D,
SC.1, ET.2, AP.14, SECTOR
3, BUCURESTI, 031805,
BUCUREȘTI, ROMANIA
Codrin Mircea Fătu, STR.
CODRUL COSMINULUI NR. 41,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, 500147,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ARMONIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
07.01.24; 24.17.10

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
culturale, organizare de spectacole cu scop
cultural.

───────


