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Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 05307

(151)
24/07/2019

(732)
A.G. RADIO HOLDING SRL

ONE!

2 M 2019 05312

24/07/2019

A.G. RADIO HOLDING SRL

ONE FESTIVAL!

3 M 2019 05411

24/07/2019

SC BLUE RESIDENCE SRL

BLUE RESIDENCE BUCURESTI

4 M 2019 05412

24/07/2019

SC MED LIFE SA

Institutul Oncologic MedLife

5 M 2019 05413

24/07/2019

SC SANO VITA SRL

Veg Up

6 M 2019 05414

24/07/2019

SC J.T. GRUP OIL SRL

JT Watersports

7 M 2019 05415

24/07/2019

S.C. ALPINA SKI VIDRA S.R.L.

ALPINA SKI

8 M 2019 05416

24/07/2019

VALENTIN-ROMEO POPESCU

5COALA D3 NUM3ROLO613
ÎNVEȚI SĂ DESCIFREZI UN
OM, UN DESTIN, O VIAȚĂ

9 M 2019 05417

24/07/2019

S.C SWAG STORE S.R.L.

SWAG STORE

10 M 2019 05418

24/07/2019

SC BLUE RESIDENCE SRL

ONE RESIDENCE

11 M 2019 05419

24/07/2019

S.C. ROMCARBON S.A.

IZOSTYR

12 M 2019 05420

24/07/2019

FARMACOM S.A.

FARMACOM

13 M 2019 05421

24/07/2019

FARMACOM S.A.

FARMACOM

14 M 2019 05422

24/07/2019

FARMACOM S.A.

O echipa pentru sanatatea ta

15 M 2019 05423

24/07/2019

Gorcenco Dumitru

RIVERA

16 M 2019 05424

24/07/2019

NEXT LEVEL S.R.L.

Pastabasta.

17 M 2019 05425

24/07/2019

PRO SECURITY SERVICES
SRL

PSS SERVICII DE SECURITATE

18 M 2019 05426

24/07/2019

SAGROD SRL

SAVOAREA PRODUSELOR
ROMANESTI SAGROD

19 M 2019 05427

24/07/2019

SC CARAPRODVIN SRL

CASTELUL LUI MANUC

20 M 2019 05428

24/07/2019

SC CARAPRODVIN SRL

AURUL MOLDOVEI

21 M 2019 05429

24/07/2019

SC TERAPIA SA

HYDRASMECT

22 M 2019 05430

24/07/2019

EDITURA MAXIM CONCEPT
SRL

INTEGRAME INTEGRAME

23 M 2019 05431

24/07/2019

EDITURA MAXIM CONCEPT
SRL

integrame de la A la Z

24 M 2019 05433

24/07/2019

OANA BORNAZ

FORMARE MEDICALA
PROGRAM DE EDUCATIE
MEDICALA CONTINUA

2

(540)
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
25 M 2019 05434

(151)
24/07/2019

(732)
OANA BORNAZ

(540)
ATELIERE MEDICALE
EDUCATIE ONLINE

26 M 2019 05435

24/07/2019

CJ ENM CO.,LTD

I CAN SEE YOUR VOICE

27 M 2019 05436

24/07/2019

EMIL BUDĂU

DRACULASBURG

28 M 2019 05437

24/07/2019

SVS SARALLI SRL

SARALLI

29 M 2019 05438

24/07/2019

DANIELA-CRISTINA SALOMIA

PIZZARO

30 M 2019 05439

24/07/2019

CRISTIAN IANI SAVA

SPERANŢA DÂLGA

31 M 2019 05440

24/07/2019

ANA-RUXANDRA CUC

TZITZI

32 M 2019 05441

24/07/2019

TRANSILVANIA MARA TRUST
SA

axa 24 anunţuri

33 M 2019 05442

24/07/2019

SC FACOS SA

BUNĂTĂȚI DIN BUCOVINA

34 M 2019 05443

24/07/2019

SC EFES BEER SRL

SHERIFF'S Bourbon AMERICAN
STRAIGHT BOURBON
WHISKEY WITH A SMOOTH
AND MELLOW TASTE, TO BE
ENJOYED PURE OR MIXED
AGED 3 YEARS SPECIAL
BLENDED AND AGED IN OAK
CASKS

35 M 2019 05444

24/07/2019

IOAN POPA

TRANSAVIA Medical Center

36 M 2019 05445

24/07/2019

ELIT SRL

Salade

37 M 2019 05446

24/07/2019

ELIT SRL

MoțArt

38 M 2019 05448

24/07/2019

SC ROMSOFT DISTRIBUTION
INTERNATIONAL SRL

MULTIPLEX

39 M 2019 05449

24/07/2019

S.C. KADRA TECH SRL

GOPARK GOP find your spot

40 M 2019 05450

24/07/2019

EXPERIENCES BY VERRA SRL GCH GIVERS COFFEE HOUSE

3
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05307
24/07/2019
A.G. RADIO HOLDING SRL,
SPLAIUL UNIRII NR. 165,
CLĂDIREA TN OFFICES 1, ET. 10,
CAM. D, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ONE!
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
29.01.13
(591) Culori revendicate:negru, alb, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, și în special:
marketing, cercetarea pieţei, studii de piaţă,
analiză de piaţă, consultanță în conducerea
și organizarea afacerilor, intermedieri de
afaceri comerciale pentru terți, intermediere
de contracte pentru terți pentru achiziția și
vânzarea de bunuri, intermedierea serviciilor de
telecomunicații, sondaje de opinie, cercetare
în domeniul publicităţii, distribuţie de produse
în scopuri publicitare, promovarea vânzărilor
(pentru terți), închiriere de material publicitar,
închirierea spațiilor publicitare, închiriererea
minutelor publicitare în cadrul mediilor
de comunicare, publicitate și orice fel
de comunicare comercială audiovizuală, în
special radiofonică, televizată, cinematografică,
imprimată, prin videotext, teletext, prin internet/
online, mail sau prin orice tehnică sau
metodă, servicii de comerț publicitare, şi
anume publicitate, relaţii publice (relaţii
publice) şi marketing, comenzi telefonice
pentru teleshopping, telemarketing, publicare
de materiale promoţionale, producție de
film publicitar, clipuri publicitare audio-video,
intermediere de filme publicitare și orice fel
de producții audio-video publicitare, scrierea
și publicarea textelor publicitare, actualizarea

materialului publicitar, scrierea de scenarii
cu scopuri publicitare, difuzarea materialelor
publicitare, prezentare de produse în mediile
de comunicare, compilare, sistematizare și
actualizarea datelor în baza de date a
calculatorului, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
intermedierea de contracte (pentru terţi,
inclusiv artiști), intermedierea de abonamente
pentru serviciile de telecomunicaţii (pentru
terţi), publicitate, în special dezvoltare
strategică şi planificarea campaniilor, pregatirea
secțiunilor publicitare, management de proiect
şi
evenimente,
şi
anume
planificare,
supravegherea derulării şi realizarea de
campanii, proiecte şi evenimente cu scop
publicitar, organizare de târguri şi expoziţii în
scopuri comerciale sau de publicitate, distribuire
de cataloage şi prospecte publicitare, gestionare
de fişiere informatice, preluare telefonică și/
sau computerizată de comenzi pentru oferte
de cumpărături pe internet sau teleshopping,
vânzări prin licitaţie, inclusiv prin Internet, servicii
de agenţii de publicitate, concepţie şi realizarea
de prezentări şi de alte oferte informaţionale
cu scopuri publicitare şi comerciale şi pe
internet, în alte reţele de date, în servicii
online, precum şi prin tehnici multimedia,
organizare şi realizare de prezentări multimedia
în scopuri publicitare, dezvoltare de concepții de
publicitate, publicitate pe o reţea de comunicare
online electronică, dezvoltare şi creare de
concepte publicitare, dezvoltare, concepţie şi
creare de concepte audiovizuale de comunicare,
în scopuri publicitare, compunere, înregistrare/
fixare și publicare de texte publicitare, servicii
de planificare pentru publicitate, publicarea de
produse de imprimerie (și în format electronic) în
scopuri publicitare, închiriere de timp publicitar
în mijloacele de comunicare, difuzarea de
anunțuri/spoturi publicitare, publicare şi editare
de cataloage în scopuri publicitare, stocare de
date în reţele de date computerizate, strângerea
la un loc, în beneficiul terţilor a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, înregistrarea comunicărilor și
informațiilor scrise, actualizarea și întreținerea
informațiilor în registre, compilarea de date
și index-uri în scop comercial și publicitar,
producția de programe de teleshopping, cu
scop publicitar, consultanță privind strategii de
relații cu publicul, organizarea de abonamente la
servicii de telecomunicații pentru terți, servicii de
comerț cu licente de film, radio, televiziune, audio
și/sau video.
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38. Telecomunicaţii,

servicii
de
difuzare
(emisiune) sau retransmisie de programe de
radiodifuziune, televiziune, videotext, teletext,
difuzare sau retransmisie de programe de
radiodifuziune/televiziune prin internet, cablu,
satelit, rețele computerizate, rețele de fibră
optică și orice alt tip de medii de transmisie,
inclusiv wireless, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
colectarea și livrarea de știri (agenții de presă),
colectarea şi livrarea de informaţii generale în
cadrul serviciilor agenţiilor de presă, transmisie
de sunet, imagine și date prin cablu, satelit, rețele
computerizate, cabluri telefonice și ISDN și orice
alt tip de medii de transmisie, inclusiv streaming
de date, transmisia asistată de computer a
mesajelor și imaginilor, furnizarea accesului la
informaţii memorate în baze de date, inclusiv pe
internet, şi prin internet şi în special prin sisteme
de calculatoare, cu comunicare interactivă,
furnizare de acces la informaţii pe internet, în
special în domeniul radiodifuziunii, televiziunii pe
internet, furnizarea de chatroom pe internet și de
forumuri de discuții online, punerea la dispoziţie
a unui portal online, servicii de transmisii
media audiovizuale la cerere: radiodifuziune/
televiziune pentru abonaţi, în special sub formă
de televiziune plătită şi video, la cerere,
Ttlecomunicații prin intermediul platformelor și
portalurilor de internet, radiotelefonie mobilă,
în special furnizare de acces la aplicaţii,
transmisie electronică de date, software de
calculator, precum şi conţinuturi audio, video sau
multimedia către terminale mobile prin reţele de
comunicaţii locale
sau globale, furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru mesaje
şi buletine informative, la reţele interactive de
comunicaţii prin intermediul computerelor, la
publicaţii electronice în diverse domenii, la
cataloage de mărfuri, servicii sau informaţii,
transmiterea de felicitări online, transmisia de
fișiere digitale, servicii de buletine electronice,
mesaje electronice.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de amuzament, divertisment radio, pe
Internet sau de televiziune, informații despre
divertisment, amuzament și orice posibilități de
recreere, producţie de programe sau emisiuni de
film, televiziune, radio, videotext şi teletext (cu
excepţia celor în scop publictar), producţie de
filme, altele decât filmele publicitare, producţie
de benzi, casete audio/video, editare audiovideo pentru evenimente, servicii de inginerie
de sunet pentru evenimente, servicii oferite de

studiouri de înregistrare pentru televiziune/radio,
închiriere de instrumente muzicale, închiriere
de aparatură de iluminat pentru studiouri de
televiziune, închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video/închirierea
camerelor de filmat, închirierea de înregistrări
sonore, producţia de muzică, productia de
spectacole, concerte, festivaluri, servicii artistice
prestate de
orchestre, organizarea şi realizarea de
evenimente sportive şi culturale, organizarea și/
sau realizarea, susținerea de evenimente de
divertisment în direct şi de festivaluri de orice fel,
inclusiv de muzică/film, organizarea de expoziţii
în scopuri culturale sau educative, organizare
şi coordonare de concerte, conferințe, colocvii,
organizare și coordonare de concursuri sau
de orice fel de competiții, educative sau
de amuzament, loterii, reprezentaţii teatrale,
organizare de spectacole (servicii de impresar),
prezentări şi închiriere de filme TV sau
cinematogragfice, închirierea de înregistrări
de sunete, îngrijire redacțională (redactare)
a aparițiilor pe internet, altele decât cele
publicitare, înregistrări pe benzi video (filmare),
proiecţii de filme TV sau cinematografice,
microfilmare, furnizarea publicaţiilor electronice
on-line nedescărcabile, publicare electronică
on-line a cărţilor sau periodicelor, jocuri online într-o reţea de calculatoare, furnizarea de
muzică și/sau video on-line, nedescărcabile,
furnizarea filmelor, nedescărcabile, prin servicii
audiovizuale la cerere, furnizarea de programe
audiovizuale, nedescărcabile, prin servicii media
audiovizuale la cerere, scriere de texte,
rezervarea locurilor pentru spectacole și/
sau evenimente de divertisment/amuzament/
recreere de orice fel, servicii de agenție
de bilete (divertisment), organizarea de
loterii, organizarea de competiții (educație și/
sau divertisment), planificarea de petreceri
(divertisment), organizarea de evenimente
de divertisment de tip cosplay, prezentarea
prestațiilor live, publicarea de texte, altele decat
textele de publicitate, furnizarea facilităților de
recreere.
42. Dezvoltare tehnică de ghiduri electronice
de programe de televiziune (software), servicii
de programare pentru calculatoare, actualizare
de software pentru baze de date, instalare şi
întreţinere de software pentru bazele de date,
creare și editare de software și de jocuri de
calculator, dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, închiriere de software
pentru calculator, întocmire de site-uri web,
proiectare şi actualizare de pagini principale de
web, găzduirea de site-uri web, închiriere de
programe video şi de imagine (software),
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stocare electronică a datelor, creare, redactare,
dezvoltare de conţinuturi multimedia şi pentru
aplicaţii corespunzătoare (software), proiectare,
dezvoltare și închiriere de software şi programe
de aplicaţii pentru sisteme computerizate
mobile și pentru telefonie mobilă (aplicaţii),
furnizare de software la cerere, conversia de
date și documente din medii fizice în medii
electronice, conversia datelor și programelor
pentru calculator (altele decât conversia fizică),
dezvoltarea de baze de date electronice,
platforma ca serviciu, software ca serviciu,
design grafic pentru materialele promoționale.
45. Licențierea proprietății intelectuale, cesiunea
sau orice altă formă de transmitere
a drepturilor de proprietate intelectuală,
administrarea și distribuirea de licențe pentru
proprietate industrială și pentru drepturile de
autor, furnizare de licențe pentru concepte
de franciză, acordarea de licențe de
software pentru calculatoare (servicii legale),
licențiere (servicii legale) în cadrul publicării
de software, monitorizarea drepturilor de
proprietate intelectuală, gestionarea drepturilor
de autor, intermediere, management şi
valorificare de drepturi de autor şi drepturi
de proprietate industrială pentru terţi prin
acordare de licenţă, intermediere, valorificare
şi administrare de drepturi de difuzare în
televiziune și radio, în special de drepturi
pentru transmisia de evenimente la televizor/
radio, incluzând evenimente sportive, prin
acordare de licenţă, intermediere, valorificare şi
administrare de drepturi asupra/pentru reportaje
de presă, radio, televiziune şi film, inclusiv
pentru utilizarea pe suporturi de sunet şi
imagine, prin acordare de licenţă, intermediere,
valorificare şi administrare de drepturi asupra
reportajelor de ziar şi de revistă, inclusiv
pentru publicații on-line, prin acordare de
licenţă, administrare, intermediere şi orice fel
de valorificare de drepturi de emisie, difuzare,
redifuzare, distribuire, închiriere, împrumut,
traducere, adaptare, realizare de opere derivate
şi orice alte drepturi legale de utilizare asupra
programelor radio şi/sau de televiziune şi asupra
oricăror alte producţii de sunet şi/sau de imagine,
prin acordare de licenţă/cesiune sau orice altă
formă de transmitere a drepturilor, intermediere,
administrare, valorificare şi distribuire de
drepturi asupra formatelor de televiziune/radio,
conţinuturilor de televiziune/radio, emisiunilor de
televiziune/radio, serialelor de televiziune/radio,
spectacolelor de televiziune/radio şi emisiunilor
de jocuri sau concursuri pentru
televiziune/radio, inclusiv scenarii şi elementele
principale de realizare a acestora, precum în
special titluri, sigle, concepere de spectacole,

idei de jocuri, imagini de scenă, desfăşurări
de spectacole, tehnici de interogare, prin
acordare de licenţă, administrare, intermediere
și valorificare de drepturi asupra programelor
de aplicaţii pentru sisteme computerizate mobile
și/sau de telefonie mobilă, inclusiv asupra
conținuturilor acestora, prin acordare de licență/
cesiune.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05312
24/07/2019
A.G. RADIO HOLDING SRL,
SPLAIUL UNIRII NR. 165,
CLĂDIREA TN OFFICES 1, ET. 10,
CAM. D, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ONE FESTIVAL!
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
29.01.13; 24.17.04
(591) Culori revendicate:negru, alb, gri închis,
gri deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, și în special:
marketing, cercetarea pieţei, studii de piaţă,
analiză de piaţă, consultanță în conducerea
și organizarea afacerilor, intermedieri de
afaceri comerciale pentru terți, intermediere
de contracte pentru terți pentru achiziția și
vânzarea de bunuri, intermedierea serviciilor de
telecomunicații, sondaje de opinie, cercetare
în domeniul publicităţii, distribuţie de produse
în scopuri publicitare, promovarea vânzărilor
(pentru terți), închiriere de material publicitar,
închirierea spațiilor publicitare, închiriererea
minutelor publicitare în cadrul mediilor
de comunicare, publicitate și orice fel
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de comunicare comercială audiovizuală, în
special radiofonică, televizată, cinematografică,
imprimată, prin videotext, teletext, prin internet/
online, mail sau prin orice tehnică sau
metodă, servicii de comerț publicitare, şi
anume publicitate, relaţii publice (relaţii
publice) şi marketing, comenzi telefonice
pentru teleshopping, telemarketing, publicare
de materiale promoţionale, producție de
film publicitar, clipuri publicitare audio-video,
intermediere de filme publicitare și orice fel
de producții audio-video publicitare, scrierea
și publicarea textelor publicitare, actualizarea
materialului publicitar, scrierea de scenarii
cu scopuri publicitare, difuzarea materialelor
publicitare, prezentare de produse în mediile
de comunicare, compilare, sistematizare și
actualizarea datelor în baza de date a
calculatorului, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
intermedierea de contracte (pentru terţi,
inclusiv artiști), intermedierea de abonamente
pentru serviciile de telecomunicaţii (pentru
terţi), publicitate, în special dezvoltare
strategică şi planificarea campaniilor, pregatirea
secțiunilor publicitare, management de proiect
şi
evenimente,
şi
anume
planificare,
supravegherea derulării şi realizarea de
campanii, proiecte şi evenimente cu scop
publicitar, organizare de târguri şi expoziţii în
scopuri comerciale sau de publicitate, distribuire
de cataloage şi prospecte publicitare, gestionare
de fişiere informatice, preluare telefonică și/
sau computerizată de comenzi pentru oferte
de cumpărături pe internet sau teleshopping,
vânzări prin licitaţie, inclusiv prin Internet, servicii
de agenţii de publicitate, concepţie şi realizarea
de prezentări şi de alte oferte informaţionale
cu scopuri publicitare şi comerciale şi pe
internet, în alte reţele de date, în servicii
online, precum şi prin tehnici multimedia,
organizare şi realizare de prezentări multimedia
în scopuri publicitare, dezvoltare de concepții de
publicitate, publicitate pe o reţea de comunicare
online electronică, dezvoltare şi creare de
concepte publicitare, dezvoltare, concepţie şi
creare de concepte audiovizuale de comunicare,
în scopuri publicitare, compunere, înregistrare/
fixare și publicare de texte publicitare, servicii
de planificare pentru publicitate, publicarea de
produse de imprimerie (și în format electronic) în
scopuri publicitare, închiriere de timp publicitar
în mijloacele de comunicare, difuzarea de
anunțuri/spoturi publicitare, publicare şi editare
de cataloage în scopuri publicitare, stocare de
date în reţele de date computerizate, strângerea
la un loc, în beneficiul terţilor a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a permite

clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, înregistrarea comunicărilor și
informațiilor scrise, actualizarea și întreținerea
informațiilor în registre, compilarea de date
și index-uri în scop comercial și publicitar,
producția de programe de teleshopping, cu
scop publicitar, consultanță privind strategii de
relații cu publicul, organizarea de abonamente la
servicii de telecomunicații pentru terți, servicii de
comerț cu licente de film, radio, televiziune, audio
și/sau video.
38. Telecomunicaţii, servicii de difuzare
(emisiune) sau retransmisie de programe de
radiodifuziune, televiziune, videotext, teletext,
difuzare sau retransmisie de programe de
radiodifuziune/televiziune prin internet, cablu,
satelit, rețele computerizate, rețele de fibră
optică și orice alt tip de medii de transmisie,
inclusiv wireless, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
colectarea și livrarea de știri (agenții de presă),
colectarea şi livrarea de informaţii generale în
cadrul serviciilor agenţiilor de presă, transmisie
de sunet, imagine și date prin cablu, satelit, rețele
computerizate, cabluri telefonice și ISDN și orice
alt tip de medii de transmisie, inclusiv streaming
de date, transmisia asistată de computer a
mesajelor și imaginilor, furnizarea accesului la
informaţii memorate în baze de date, inclusiv pe
internet, şi prin internet şi în special prin sisteme
de calculatoare, cu comunicare interactivă,
furnizare de acces la informaţii pe internet, în
special în domeniul radiodifuziunii, televiziunii pe
internet, furnizarea de chatroom pe internet și de
forumuri de discuții online, punerea la dispoziţie
a unui portal online, servicii de transmisii
media audiovizuale la cerere: radiodifuziune/
televiziune pentru abonaţi, în special sub formă
de televiziune plătită şi video, la cerere,
Ttlecomunicații prin intermediul platformelor și
portalurilor de internet, radiotelefonie mobilă,
în special furnizare de acces la aplicaţii,
transmisie electronică de date, software de
calculator, precum şi conţinuturi audio, video sau
multimedia către terminale mobile prin reţele de
comunicaţii locale
sau globale, furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru mesaje
şi buletine informative, la reţele interactive de
comunicaţii prin intermediul computerelor, la
publicaţii electronice în diverse domenii, la
cataloage de mărfuri, servicii sau informaţii,
transmiterea de felicitări online, transmisia de
fișiere digitale, servicii de buletine electronice,
mesaje electronice.
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41. Educaţie,

furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de amuzament, divertisment radio, pe
Internet sau de televiziune, informații despre
divertisment, amuzament și orice posibilități de
recreere, producţie de programe sau emisiuni de
film, televiziune, radio, videotext şi teletext (cu
excepţia celor în scop publictar), producţie de
filme, altele decât filmele publicitare, producţie
de benzi, casete audio/video, editare audiovideo pentru evenimente, servicii de inginerie
de sunet pentru evenimente, servicii oferite de
studiouri de înregistrare pentru televiziune/radio,
închiriere de instrumente muzicale, închiriere
de aparatură de iluminat pentru studiouri de
televiziune, închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video/închirierea
camerelor de filmat, închirierea de înregistrări
sonore, producţia de muzică, productia de
spectacole, concerte, festivaluri, servicii artistice
prestate de
orchestre, organizarea şi realizarea de
evenimente sportive şi culturale, organizarea și/
sau realizarea, susținerea de evenimente de
divertisment în direct şi de festivaluri de orice fel,
inclusiv de muzică/film, organizarea de expoziţii
în scopuri culturale sau educative, organizare
şi coordonare de concerte, conferințe, colocvii,
organizare și coordonare de concursuri sau
de orice fel de competiții, educative sau
de amuzament, loterii, reprezentaţii teatrale,
organizare de spectacole (servicii de impresar),
prezentări şi închiriere de filme TV sau
cinematogragfice, închirierea de înregistrări
de sunete, îngrijire redacțională (redactare)
a aparițiilor pe internet, altele decât cele
publicitare, înregistrări pe benzi video (filmare),
proiecţii de filme TV sau cinematografice,
microfilmare, furnizarea publicaţiilor electronice
on-line nedescărcabile, publicare electronică
on-line a cărţilor sau periodicelor, jocuri online într-o reţea de calculatoare, furnizarea de
muzică și/sau video on-line, nedescărcabile,
furnizarea filmelor, nedescărcabile, prin servicii
audiovizuale la cerere, furnizarea de programe
audiovizuale, nedescărcabile, prin servicii media
audiovizuale la cerere, scriere de texte,
rezervarea locurilor pentru spectacole și/
sau evenimente de divertisment/amuzament/
recreere de orice fel, servicii de agenție
de bilete (divertisment), organizarea de
loterii, organizarea de competiții (educație și/
sau divertisment), planificarea de petreceri
(divertisment), organizarea de evenimente
de divertisment de tip cosplay, prezentarea
prestațiilor live, publicarea de texte, altele decat
textele de publicitate, furnizarea facilităților de
recreere.

42. Dezvoltare tehnică de ghiduri electronice

de programe de televiziune (software), servicii
de programare pentru calculatoare, actualizare
de software pentru baze de date, instalare şi
întreţinere de software pentru bazele de date,
creare și editare de software și de jocuri de
calculator, dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, închiriere de software
pentru calculator, întocmire de site-uri web,
proiectare şi actualizare de pagini principale de
web, găzduirea de site-uri web, închiriere de
programe video şi de imagine (software),
stocare electronică a datelor, creare, redactare,
dezvoltare de conţinuturi multimedia şi pentru
aplicaţii corespunzătoare (software), proiectare,
dezvoltare și închiriere de software şi programe
de aplicaţii pentru sisteme computerizate
mobile și pentru telefonie mobilă (aplicaţii),
furnizare de software la cerere, conversia de
date și documente din medii fizice în medii
electronice, conversia datelor și programelor
pentru calculator (altele decât conversia fizică),
dezvoltarea de baze de date electronice,
platforma ca serviciu, software ca serviciu,
design grafic pentru materialele promoționale.
45. Licențierea proprietății intelectuale, cesiunea
sau orice altă formă de transmitere
a drepturilor de proprietate intelectuală,
administrarea și distribuirea de licențe pentru
proprietate industrială și pentru drepturile de
autor, furnizare de licențe pentru concepte
de franciză, acordarea de licențe de
software pentru calculatoare (servicii legale),
licențiere (servicii legale) în cadrul publicării
de software, monitorizarea drepturilor de
proprietate intelectuală, gestionarea drepturilor
de autor, intermediere, management şi
valorificare de drepturi de autor şi drepturi
de proprietate industrială pentru terţi prin
acordare de licenţă, intermediere, valorificare
şi administrare de drepturi de difuzare în
televiziune și radio, în special de drepturi
pentru transmisia de evenimente la televizor/
radio, incluzând evenimente sportive, prin
acordare de licenţă, intermediere, valorificare şi
administrare de drepturi asupra/pentru reportaje
de presă, radio, televiziune şi film, inclusiv
pentru utilizarea pe suporturi de sunet şi
imagine, prin acordare de licenţă, intermediere,
valorificare şi administrare de drepturi asupra
reportajelor de ziar şi de revistă, inclusiv
pentru publicații on-line, prin acordare de
licenţă, administrare, intermediere şi orice fel
de valorificare de drepturi de emisie, difuzare,
redifuzare, distribuire, închiriere, împrumut,
traducere, adaptare, realizare de opere derivate
şi orice alte drepturi legale de utilizare asupra
programelor radio şi/sau de televiziune şi asupra
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oricăror alte producţii de sunet şi/sau de imagine,
prin acordare de licenţă/cesiune sau orice altă
formă de transmitere a drepturilor, intermediere,
administrare, valorificare şi distribuire de
drepturi asupra formatelor de televiziune/radio,
conţinuturilor de televiziune/radio, emisiunilor de
televiziune/radio, serialelor de televiziune/radio,
spectacolelor de televiziune/radio şi emisiunilor
de jocuri sau concursuri pentru
televiziune/radio, inclusiv scenarii şi elementele
principale de realizare a acestora, precum în
special titluri, sigle, concepere de spectacole,
idei de jocuri, imagini de scenă, desfăşurări
de spectacole, tehnici de interogare, prin
acordare de licenţă, administrare, intermediere
și valorificare de drepturi asupra programelor
de aplicaţii pentru sisteme computerizate mobile
și/sau de telefonie mobilă, inclusiv asupra
conținuturilor acestora, prin acordare de licență/
cesiune.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2019 05411
24/07/2019
SC BLUE RESIDENCE SRL, STR.
ORHIDEELOR NR. 39, JUDEȚUL
ILFOV, CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

BLUE RESIDENCE
BUCURESTI

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de marketing imobiliar.
36. Investiții imobiliare, afaceri imobiliare.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05412
24/07/2019
SC MED LIFE SA , CALEA
GRIVIŢEI NR. 365, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
SC CABINET ANI FUCIU SRL ,
STR. GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV,
SNAGOV, ROMANIA

Institutul Oncologic MedLife
(531)

Clasificare Viena: 02.09.01; 24.13.24;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, 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)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 05413
24/07/2019
SC SANO VITA SRL, STR.
INDUSTRIEI NR. 89, COMUNA
PĂUSESTI - MĂGLASI, JUDEŢUL
VÂLCEA, SAT ULMETEL, VALCEA,
ROMANIA
BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12 - 14,
BIROUL 2, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

Veg Up

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,

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

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05414
24/07/2019
SC J.T. GRUP OIL SRL, STR.
M10, NR. 0A, ZONA A, JUDEŢUL
CONSTANŢA, NAVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

JT Watersports

(531)

Clasificare Viena: 03.07.15; 03.07.24;
01.15.24; 27.05.01; 27.05.03; 27.05.17;
29.01.15
(591) Culori revendicate:albastru, roșu,
galben, vișiniu, portocaliu, negru, gri,
alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
22. Frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul si depozitarea
materialelor în vrac, materiale de căptuşire,
amortizare şi de umplutură, cu excepţia
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, materiale textile fibroase brute şi
înlocuitori ai acestora. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată). (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 05415
24/07/2019
S.C. ALPINA SKI VIDRA
S.R.L., STR. VOINESITA NR.
16, JUDEȚUL VÂLCEA, SAT
VOINESITA, COM. VOINEASA,
VALCEA, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

ALPINA SKI

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Închiriere de echipamente de schi, servicii
oferite de școli de schi (instruire), servicii
de recreere legate de practicarea schiului
(divertisment).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05416
24/07/2019
VALENTIN-ROMEO POPESCU,
STR. PETRE ISPIRESCU NR. 23,
BL. M211, SC. A, AP. 7, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

5COALA D3 NUM3ROLO613
ÎNVEȚI SĂ DESCIFREZI UN
OM, UN DESTIN, O VIAȚĂ
(531)

Clasificare Viena: 02.01.05; 02.01.16;
02.01.23; 26.13.01; 26.13.25; 27.05.01;
27.07.01; 29.01.15
(591) Culori revendicate:gri, alb, galben,
negru, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA).
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
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servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
───────

(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05417
24/07/2019
S.C SWAG STORE S.R.L.,
INTRAREA PATINUARULUI NR.
23, BL. PM55, SC. 3, ET. 4, AP.
108, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
27.05.24; 26.03.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
23. Aţe şi fire, pentru utilizare la produsele
textile. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
26. Dantelă, şnur şi broderie,produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de
tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie,
flori artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr fals.

ONE RESIDENCE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Investiții imobiliare, Afaceri imobiliare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

SWAG STORE

M 2019 05418
24/07/2019
SC BLUE RESIDENCE SRL, STR.
ORHIDEELOR NR. 39, JUDEȚUL
ILFOV, CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

(511)

M 2019 05419
24/07/2019
S.C. ROMCARBON S.A.,
STR.TRANSILVANIEI, NR.
132, BUZĂU, 120012, BUZĂU,
ROMANIA

IZOSTYR

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, ţevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05420
24/07/2019
FARMACOM S.A., STR. ZIZINULUI
NR.112, JUD. BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

FARMACOM

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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.
───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2370 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05421
24/07/2019
FARMACOM S.A., STR. ZIZINULUI
NR.112, JUD. BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

O echipa pentru sanatatea ta

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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.
───────

(210)
(151)
(732)

FARMACOM
(531)
(591)

Clasificare Viena: 26.04.01; 26.04.08;
29.01.15; 24.13.24; 24.13.25; 27.05.01;
27.05.17
Culori revendicate:verde (PANTONE
000 C), albastru (Pantone 2370 c),
verde deschis (Pantone 2292 u),
albastru deschis (Pantone 2995 cp,
Pantone 305 u, Pantone 2975 c), alb
(Pantone 000c)

M 2019 05422
24/07/2019
FARMACOM S.A., STR. ZIZINULUI
NR.112, JUD. BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
(511)

M 2019 05423
24/07/2019
Gorcenco Dumitru, STRADA:
DIMITRIE CANTEMIR NR. 9, BL.
7, SC. 1, ET. 5, AP. 22, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

RIVERA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrarea hotelurilor, administrarea
vânzărilor.
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36. Investiții

imobiliare, agenții imobiliare,
servicii imobiliare, gestionarea investițiilor
imobiliare,
administrare
de
imobile,
administrarea locuințelor.
43. Servicii hoteliere, servicii de cazare
hotelieră, rezervări de hoteluri, servicii de cazare
pentru vacanțe, servicii ale agențiilor de cazare,
servicii de cazare temporară.

(210)
(151)
(732)

───────

(540)
(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05424
24/07/2019
NEXT LEVEL S.R.L., STR.
CRAIOVIŢA NR. 48, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA
INTELLEXIS S.R.L., STR. CUŢITUL
DE ARGINT, NR. 68, ET.2, AP.4,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040558,
ROMANIA

M 2019 05425
24/07/2019
PRO SECURITY SERVICES
SRL, STR. PICTOR NICOLAE
GRIGORESCU, NR. 16, BL.
C1, BIROUL NR. 2, JUDEŢ
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

PSS SERVICII
DE SECURITATE
(531)

Pastabasta.
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Paste, mâncăruri care includ paste, sosuri
pentru paste, produse de patiserie şi produse de
cofetărie.
43. Servicii de preparare şi furnizare de alimente
şi băuturi în restaurante şi baruri, organizare de
recepţii pentru evenimente (mâncare şi băutură),
servicii contractuale de alimentaţie, servicii de
club pentru furnizare de mâncare şi băuturi,
servii de consultanţă cu privire la alimente şi
băuturi, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi.
───────

Clasificare Viena: 26.04.01; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Camere video de securitate, aparate de
avertizare de securitate.
37. Instalarea sistemelor de securitate.
45. Monitorizarea sistemelor de securitate,
servicii de securitate fizică, consultanță în
materie de securitate, servicii de securitate
pentru clădiri, servicii de securitate pentru
evenimente publice, servicii de securitate pentru
protecția persoanelor, servicii prestate de gardă
de securitate, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății, servicii de pază și
protecție.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05426
24/07/2019
SAGROD SRL, STR.
MUNCITORULUI NR. 1, JUDEŢ
BOTOŞANI, DARABANI,
BOTOȘANI, ROMANIA
DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, B-DUL CAROL I NR. 4, CORP
A, ET. 1, BIROU 107, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 05428
24/07/2019
SC CARAPRODVIN SRL ,
STR. ANGHEL SALIGNY NR. 5,
JUDEŢUL VRANCEA, FOCSANI,
620144, VRANCEA, ROMANIA

AURUL MOLDOVEI

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────

SAVOAREA PRODUSELOR
ROMANESTI SAGROD
(531)

Clasificare Viena: 08.05.01; 08.05.03;
08.05.25; 26.01.16; 26.01.18; 29.01.01;
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:roşu deschis, roşu
închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05427
24/07/2019
SC CARAPRODVIN SRL ,
STR. ANGHEL SALIGNY NR. 5,
JUDEŢUL VRANCEA, FOCSANI,
620144, VRANCEA, ROMANIA

CASTELUL LUI MANUC

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 05429
24/07/2019
SC TERAPIA SA, STR. FABRICII
NR.124, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400632, CLUJ,
ROMANIA

HYDRASMECT

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse
farmaceutice
şi
veterinare,
suplimente alimentare şi nutritive, dispozitive
medicale, produse igienice pentru medicină,
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari, plasturi şi materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru mulaje dentare, dezinfectante.
35. Publicitate, acţiuni de promovare, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05430
24/07/2019
EDITURA MAXIM CONCEPT SRL,
PIAŢA PRESEI LIBERE NR. 1,
CORP C3, ET. 1, CAM. 44 (FOSTA
123), SECTOR 1, BUCUREŞTI,
013701, BUCUREȘTI, ROMANIA

16. Publicaţii periodice (tipărituri).
35. Redactare şi editare de texte publicitare,

publicitate, regruparea în avantajul terţilor a
produselor menţionate în clasa 16 (cu excepţia
transportului) pentru a permite consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
39. Difuzare (transport).
41. Publicare online de texte, altele decât textele
publicitare.
───────

INTEGRAME INTEGRAME
(531)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.24;
26.04.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Publicații periodice (tipărituri).
35. Redactare și editare de texte publicitare,
publicitate, regruparea în avantajul terților a
produselor menţionate în clasa 16 (cu excepția
transportului) pentru a permite consumatorilor să
le vadă și să le cumpere comod.
39. Difuzare (transport).
41. Publicare online de texte, altele decât textele
publicitare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05431
24/07/2019
EDITURA MAXIM CONCEPT SRL,
PIAŢA PRESEI LIBERE NR. 1,
CORP C3, ET. 1, CAM. 44 (FOSTA
123), SECTOR 1, BUCUREŞTI,
013701, BUCUREȘTI, ROMANIA

integrame de la A la Z
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05433
24/07/2019
OANA BORNAZ, STR. ELENA
CARAGIANI NR. 12-14, BL. 31,
SC. 1, ET. 2, AP. 6, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

FORMARE MEDICALA
PROGRAM DE EDUCATIE
MEDICALA CONTINUA
(531)

Clasificare Viena: 24.13.24; 26.01.16;
27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
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 industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05434
24/07/2019
OANA BORNAZ, STR. ELENA
CARAGIANI NR. 12-14, BL. 31,
SC. 1, ET. 2, AP. 6, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

ATELIERE MEDICALE
EDUCATIE ONLINE
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.02; 24.13.24
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
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 industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
───────

M 2019 05435
24/07/2019
CJ ENM CO.,LTD, 870-13
GWACHEON-DAERO, SEOCHOGU, SEOUL, REPUBLICA
POPULARA DEMOCRATĂ
COREEANĂ
ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

I CAN SEE YOUR VOICE

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Player portabil multimedia, discuri de
picup ( înregistrări fonografice), fişiere cu
muzică descărcabilă, înregistrări video digitale
descărcabile, DVD-uri înregistrate (nu de
muzică), bilet descărcabil, publicaţii electronice
descărcabile, fişier multimedia descărcabil,
protecţie (huse) impermeabilă pentru aparate
foto, rame pentru ochelari de vedere şi ochelari
de soare, veste de salvare, alarme, încărcătoare
portabile, sub baterii pentru telefoane inteligente,
cabluri USB , etuiuri de telefon mobil, căşti
fără fir (bluetooth), memorii USB, balante (nu
pentru scopuri medicale), cartuşe şi casete
pentru jocuri video, căşti de protecţie, aplicaţie
inteligentă (software), CD-uri, DVD-uri (film de
desene animate), video şi programe de jocuri pe
calculator, cupoane electronice.
35. Publicitate, promovare de produse şi servicii
pentru terţi, închiriere de spaţii publicitare,
servicii de intermediere de afaceri referitoare
la comenzi prin poştă prin telecomunicaţii,
servicii de comerţ (shopping mall complex)
prin internet, servicii oferite de magazine
de vânzare cu amănuntul, organizarea de
evenimente în scopuri comerciale, de promovare
şi de publicitate, administrarea comercială a
licenţelor produselor şi a serviciilor pentru terţi,
difuzarea publicitatii pentru alţii prin intermediul
internetului, servicii de cumpărare de bilete,
gestionarea bazelor de date, publicitate şi
servicii de informare comercială, managementul
afacerilor artiştilor interpreţi sau executanţi,
comenzi on-line, organizarea de abonamente
la pachetele media, servicii de vânzare cu
amănuntul cu articole de papetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul cu aparate şi instrumente
electrice şi vizuale audio şi vizuale, servicii de
vânzare cu amănuntul cu computere portabile,
servicii de vânzare cu amănuntul cu maşini
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şi echipamente de telecomunicaţii, servicii de
vânzare cu amănuntul cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul cu produse cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul cu instrumente
muzicale, servicii de vânzare cu amănuntul
cu înregistrări fonografice, servicii de vânzare
cu amănuntul cu DVD-uri, servicii de vânzare
cu amănuntul cu articole sportive (altele decât
articole de golf şi articole de alpinism), servicii
oferite magazine de vânzare cu amănuntul
cu jocuri şi jucării, serviciile de vânzare cu
amănuntul cu sticle de apă vândute goale,
servicii de vânzare cu amănuntul cu cărţi,
servicii de vânzare cu amănuntul cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul cu
băuturi alcoolice, cu excepţia berii, servicii de
vânzare cu amănuntul cu aparate şi instrumente
fotografice, servicii de vânzare cu amănuntul
cu pungi, serviciile de magazin de vânzare cu
amănuntul cu umbrele, servicii de vânzare cu
amănuntul cu încălţăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul cu produse de cofetărie, servicii
de vânzare cu amănuntul cu cereale prelucrate,
serviciile de vânzare cu amănuntul cu păpuşi,
serviciile de vânzare cu amănuntul cu accesorii
preţioase, servicii de vânzare cu amănuntul
cu accesorii nepreţioase, servicii de vânzare
cu amănuntul cu hârtie igienică, servicii de
vânzare cu amănuntul cu programe de jocuri
pe calculator, servicii de vânzare cu amănuntul
cu carcase pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul cu publicaţii electronice,
descărcabile.
38. Servicii de televiziune prin abonament,
transmiterea de ştiri, servicii de transmisie de
date, audio, video, jocuri şi multimedia, la cerere,
servicii de difuzare media digitala, furnizarea
de acces la portaluri de internet mobile,
servicii de difuzare video, trimiterea mesajelor
electronice pentru serviciul de informaţii de
cumpărături difuzarea de filme şi de televiziune
prin intermediul reţelelor de comunicaţii mobile,
servicii de difuzare a intemetului, furnizarea
de acces la site-uri cu muzică digitală pe
internet, transmiterea conţinutului imaginilor prin
intermediul intemetului, asigurarea accesului
la un portal internet care conţine programe
video la cerere, difuzare a programelor de
televiziune utilizând servicii de televiziune video
la cerere şi de televiziune cu plată, transmisie
video la cerere, difuzare de programe de
televiziune, transmiterea conţinutului multimedia
prin intermediul reţelelor de comunicaţii,
difuzarea (streaming) conţinutului media digital
pentru alţii, transmiterea de video şi de text
prin intermediul aplicaţiilor pentru dispozitive
mobile, furnizarea de camere de chat
(conversaţii) online, portal de aplicaţii pt

telefoane inteligente (smartphone), difuzarea
şi transmiterea programelor de televiziune,
transmiterea muzicii online, furnizarea de servicii
de difuzare (streaming) de filme, muzică, video,
jocuri şi conţinut multimedia.
41. Servicii de audiţii pentru cântăreţi,
planificarea spectacolelor de divertisment,
organizarea de concursuri (educaţie sau
divertisment), cluburi de noapte (divertisment),
servicii de karaoke, servicii de parc de
distracţii, academii de dans (instruire),
producţia de spectacole live, furnizarea de
muzică digitală prin intermediul dispozitivelor
mobile, organizarea evenimentelor şi activităţilor
culturale, organizarea de concursuri de
frumuseţe, fotografie, împrumuturi de cărţi şi
alte publicaţii, publicarea de cărţi şi reviste,
rezervarea de locuri pentru spectacole, instruire
de actorie, de a cânta sau de a dansa, aranjarea
afişelor în scopuri de divertisment, servicii de
divertisment, punere la dispozitie de facilitati
pentru filme, spectacole, piese, muzica sau
instruire educaţională, jocuri de noroc, furnizarea
de muzica online, care nu poate fi descarcată,
furnizarea de informaţii de divertisment
prin intermediul unui site web, producţia
de înregistrări audio, spectacole muzicale,
instruirea practicilor muzicale, închirierea de
înregistrări audio prin intermediul intemetului
online, furnizarea de publicaţii electronice
online, care nu pot fi descărcate, servicii
de instruire (coaching /training), producţia de
programe de televiziune, închiriere de decoruri
pentru spectacole, fotoreportaje, furnizarea de
programe de televiziune, care nu pot fi
descărcate, prin intermediul serviciilor video la
cerere, furnizarea de programe de divertisment
multimedia prin televiziune, servicii de banda
larga, wireless şi online, servicii de rezervare
de bilete pentru evenimente de divertisment,
sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 05436
24/07/2019
EMIL BUDĂU, CALEA CRANGASI
NR. 6, BL. 17A, AP. 88, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

DRACULASBURG

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

(511)

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

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05437
24/07/2019
SVS SARALLI SRL, VALCANI
NR. 233, JUD. TIMIŞ, VALCANI,
307153, TIMIȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05439
24/07/2019
CRISTIAN IANI SAVA, ALEEA
BARAJUL BICAZ NR. 9, BL. M 31,
SC. B, ET. 2, AP. 383, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SARALLI
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05438
24/07/2019
DANIELA-CRISTINA SALOMIA,
STR. TOMIS NR. 279, BL.
T7, SC.A, ET.1, AP.3, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA
TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL.
17, SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 041256,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PIZZARO

SPERANŢA DÂLGA
(531)

Clasificare Viena: 02.01.08; 02.01.16;
21.03.01; 26.01.04; 26.01.16; 26.01.18;
27.05.02; 27.05.17; 27.05.24
(591) Culori revendicate:albastru, negru, alb
(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 05440
24/07/2019
ANA-RUXANDRA CUC, STR.
EROU NECUNOSCUT NR.
10, JUD. ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA , ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR.94,
BL.14A, SC.4, ET. 2, AP.127,
SECTOR 1 , BUCUREŞTI ,
ROMANIA

TZITZI

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Hrană şi băuturi pentru animale.

(531)

Clasificare Viena: 26.04.17; 26.04.18;
27.05.02; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.14
(591) Culori revendicate:roşu, gri, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii.
41. Instruire, divertisment, activităţi sportive şi
culturale, productie de programe de televiziune,
productie de emisiuni de televiziune, productie
de emisiuni radio, servicii ale studiourilor
de televiziune, prezentare de programe de
televiziune, realizare şi editare de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune, productie de de
film, televiziune şi radio, subtitrare, furnizarea
de publicaţii electronice nedescărcabile, scrierea
şi publicarea textelor, publicare on line, servicii
prestate de reporteri de ştiri.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05441
24/07/2019
TRANSILVANIA MARA TRUST
SA, STR. HORTENSIEI NR. 7, AP1,
JUD. MARAMUREŞ, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA , ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR.94,
BL.14A, SC.4, ET. 2, AP.127,
SECTOR 1 , BUCUREŞTI ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05442
24/07/2019
SC FACOS SA, STR. HUMORULUI
NR. 100, JUD. SUCEAVA, SCHEIA,
727525, ROMANIA
MILENIUL 3 AGENŢIA DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. MOLDOVEI NR. 10, BL.
CRINUL, SC. A, AP. 28, JUDEŢUL
IAŞI, PAŞCANI, 705200, ROMANIA

BUNĂTĂȚI DIN BUCOVINA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de agenţii de
import export.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────

axa 24 anunţuri
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05443
24/07/2019
SC EFES BEER SRL, STR.
ALEXANDRU CEL BUN NR. 26,
BL. T16, PARTER, AP. 3, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05444
24/07/2019
IOAN POPA, STR. SCĂRIŞOARA
NR. 95, JUD. ALBA, ALBA IULIA,
ALBA, ROMANIA
CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR
1, , BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

TRANSAVIA Medical Center
(531)

SHERIFF'S Bourbon
AMERICAN STRAIGHT
BOURBON WHISKEY WITH
A SMOOTH AND MELLOW
TASTE, TO BE ENJOYED
PURE OR MIXED AGED 3
YEARS SPECIAL BLENDED
AND AGED IN OAK CASKS
(531)

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24;
25.01.19; 23.03.03; 01.01.02; 25.01.25
(591) Culori revendicate:negru, galben, roşu,
alb, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, whisky.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
───────

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17
(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 485
C), albastru (Pantone 3005 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Promovarea produselor și serviciilor prin
sponsorizare.
36. Sponsorizare financiară, sponsorizarea
serviciilor medicale.
44. Servicii medicale, servicii oferite de clinică
medicală.
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
24/07/2019

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05445
24/07/2019
ELIT SRL, STR. VICTORIEI NR.
16, JUD. ALBA, CUGIR, ALBA,
ROMANIA
DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, B-DUL CAROL I NR. 4, CORP
A, ET. 1, BIROU 107, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

30. Mâncăruri preparate uscate şi umede pe

bază de orez.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

Salade
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.17; 27.05.24; 05.03.13
(591) Culori revendicate:verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Semipreparate şi mâncăruri preparate pe
bază de carne, salate cu carne, peşte, carne
de pasăre şi vânat, muraturi in mustar, oţet,
şi saramuri, salate delicatese din salate de
legume şi salate cu frunze, salate de fructe,
salate de legume, condimentate şi ambalate,
mâncăruri preparate uscate şi umede constând
din unul sau mai multe din produsele următoare:
carne, peşte, legume, fructe prelucrate, brânză,
produse tartinabile pe bază de produse lactate
cu conţinut de grăsime, produse tartinabile din
grăsimi alimentare şi amestecuri de grăsimi
alimentare, congelate respectiv conservate,
sterilizate, omogenizate sau preparate, pastă de
vinete, vinete preparate, conserve de fasole,
legume conservate, legume, gătite, legume,
uscate, legume, la conservă, salate vegetale,
cremă pe bază de legume, sucuri vegetale
pentru gătit, salate vegetale, tahini (pastă din
seminţe de susan), tofu, humus (pastă de năut),
falafel, seminţe pregătite pentru consum uman,
care nu sunt condimente sau arome.

(511)

M 2019 05446
24/07/2019
ELIT SRL, STR. VICTORIEI NR.
16, JUD. ALBA, CUGIR, ALBA,
ROMANIA
DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, B-DUL CAROL I NR. 4, CORP
A, ET. 1, BIROU 107, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

MoțArt

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05448
24/07/2019
SC ROMSOFT DISTRIBUTION
INTERNATIONAL SRL, COM.
BLAGESTI NR. 539, JUD. BACĂU
, SAT BLAGESTI, 607065, BACĂU,
ROMANIA

MULTIPLEX
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(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Construcții civile, demolare de construcții
civile, servicii de construcții civile, consultanță
în domeniul construcțiilor civile (construcții),
instalare de schele pentru construcții civile,
executare de cofraje pentru construcții civile,
impermeabilizarea construcțiilor, construcții
rutiere, construcții, construcții de porturi,
construcții de șosele, construcții de străzi.

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05449
24/07/2019
S.C. KADRA TECH SRL, STR.
TAIETURA TURCULUI NR. 47, BL.
47C, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400285, CLUJ, ROMANIA

(540)

M 2019 05450
24/07/2019
EXPERIENCES BY VERRA SRL,
DRUMUL CREȚEȘTILOR NR.
3B, SC. 2, ET. 4, AP. 30, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. RĂSPÂNTIILOR NR. 37,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020547,
BUCUREȘTI, ROMANIA

GCH GIVERS COFFEE HOUSE
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii oferite
de cafenele, servicii oferite de cafe-baruri,
servicii de ceainării şi snack-baruri, servicii ale
bistrourilor, servicii de furnizare de cafea pentru
birouri.

GOPARK GOP find your spot
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 24.15.01
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2728 C), verde (Pantone 7487 C), alb
(RGB 255 255 255 )
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
───────

───────

LISTA CONTINAND CERERILE DE INREGISTRARE MARCA
PROVENITE DIN CONVERSIA CERERILOR DE MARCA
COMUNITARA PUBLICATE IN VEDEREA DESCHIDERII
PERIOADEI DE OPOZITII/OBSERVATII
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 03440
30/11/2017
Napcsillag Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft., HÁRSFA UTCA
1 B ÉPÜLET, AJKA, H-8400,
UNGARIA
FRISCH & PARTNERS SRL , BDUL CAROL I, NR. 54B, ET. 3,
AP. 5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020915 , ROMANIA

ecofamily

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de consultanță privind achiziția de
bunuri și servicii, administrarea comercială a
licențelor pentru bunurile și serviciile altora,
aranjarea cumpărării de bunuri pentru alții,
aranjarea de contracte de vanzare-cumpărare
de bunuri și servicii, pentru alții, furnizarea
de informații pentru consumatori in legărură
cu bunuri și servicii, administrarea vanzarilor,
servicii de gestionare a vânzărilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
consultanță în tehnici de vânzări și programe
de vânzări, informații comerciale și servicii de
consultanță pentru consumatori in domeniul
produselor de machiaj, informații comerciale
și servicii de consultanță pentru consumatori
in domeniul produselor de infrumusețare,
organizare de tranzacții comerciale și contracte
comerciale, servicii de comenzi angro, servicii
de comenzi online, punerea la dispoziție a une
piețe online pentru cumpărători si vânzători de
bunuri si servicii, prelucrarea administartiva a
comenzilor de achiziție plasate telefonic sau
prin computer, servicii de preluare a comenzilor
telefonice pentru alții, servicii de telemarketing,
servicii de administrare a afacerilor pentru
prelucrarea vânzărilor efectuate pe internet.
───────

ERATA

Referitor la depozitul M2019/01370, publicat în data de
05/03/2019, dintr-o eroare materiala clasa 29 a fost publicata
eronat, corect fiind:

Clasa 29: Carne, peşte, păsări de curte şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi coapte;
jeleuri, gemuri, compoturi; ouă; lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi alimentare (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

ERATA
Referitor la cererea de inregistrare marca M 2019
05011 publicata in BOPI din data de 15.07.2019, dintr-o
eroare materiala denumirea marcii a fost mentionata
gresit, corect fiind:
STALINSKAYA Music CRANBERRY VODKA MIXED
DRINK, conform reproducerii grafice

