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(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 03148

(151)
25/04/2019

(732)
CATALIN GROSU
ALEXANDRU MANEA

(540)
CITY HUNTER

2 M 2019 03169

25/04/2019

GLOBAL CARS MARKET SRL

GLOBAL CARS MARKET
vânzări auto şi rulate
POSIBILITATE FINANTARE LEASING - CREDIT AUTO

3 M 2019 03249

25/04/2019

DUMITRU BITINEANU

MOON BRASSERIE

4 M 2019 03250

25/04/2019

ALEXANDRU NICOLAE DITA

DJ ANDI

5 M 2019 03251

25/04/2019

ENA FARMA SRL

ENA FARMA

6 M 2019 03252

25/04/2019

OLC PREMIER SERVICES SRL THE Car

7 M 2019 03253

25/04/2019

BRAND INVEST SOLUTIONS
SRL

Exponentul.ro

8 M 2019 03254

25/04/2019

SC TND DINAMIC SRL-D

New Permanent Makeup
Technologies ROMANIA

9 M 2019 03255

25/04/2019

SC TND DINAMIC SRL-D

NPM ROMANIA

10 M 2019 03256

25/04/2019

PETRE POPESCU

MAYA POP

11 M 2019 03257

25/04/2019

EMPIRE TEAM SECURITY SRL ES EMPIRE TEAM SECURITY

12 M 2019 03258

25/04/2019

LION STAR SECURITY SRL

13 M 2019 03259

25/04/2019

SECURITY FRONT LINES SRL FRONT LINES SECURITY

14 M 2019 03260

25/04/2019

RUNESTONE SECURITY S.R.L. RS RUNESTONE SECURITY

15 M 2019 03261

25/04/2019

TOPASPRO SRL

PASIUNE.RO

16 M 2019 03262

25/04/2019

EMIL CĂTRUNĂ

FREEWAYS SUPREME ALL IN
ONE

17 M 2019 03263

25/04/2019

REAL HYPER MAGAZINE SRL

ALMA MATER INTERNATIONAL
AMI

18 M 2019 03264

25/04/2019

REAL HYPER MAGAZINE SRL

Brașov Vocational Education and
Training - BREVET

19 M 2019 03265

25/04/2019

REAL HYPER MAGAZINE SRL

Bucharest Education for Service
& Training - BEST Institute

20 M 2019 03266

25/04/2019

REAL HYPER MAGAZINE SRL

Bucharest Hospitality Education
& Training - BUCHET

21 M 2019 03267

25/04/2019

REAL HYPER MAGAZINE SRL

Constanța Vocational Education
and Training - CONVET

22 M 2019 03268

25/04/2019

REAL HYPER MAGAZINE SRL

Hospitality Institute Timișoara HIT

2

LION STAR SECURITY
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

(0)
(210)
23 M 2019 03269

(151)
25/04/2019

(732)
REAL HYPER MAGAZINE SRL

(540)
Vocational Education and
Training - TIVET

24 M 2019 03270

25/04/2019

AID NUTRITION LIFE SRL

CHOCODELI

25 M 2019 03271

25/04/2019

MARTIN FREINADEMETZ

roMANIACS HARD ENDURO
RALLYE

26 M 2019 03272

25/04/2019

YTS DENTAL VIEW LUJERULUI S.R.L.

Priveste-ti pacientii mai clar!

27 M 2019 03273

25/04/2019

DIRECŢIA GENERALĂ DE
ASISTENŢĂ SOCIALĂ A
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Social Alert Bucuresti

28 M 2019 03274

25/04/2019

inCruises International, LLC

INCRUISES

29 M 2019 03275

25/04/2019

ETI GIDA SANAYI VE TICARET ETİ Petit Beurre since 1979
ANONIM SIRKETI
CLASSIC biscuiti cu unt
herbatniki maslane

30 M 2019 03276

25/04/2019

SC GOLD SRL

31 M 2019 03277

25/04/2019

S.C. RAM BUSINESS CORNER WOLLEN
S.R.L.

32 M 2019 03278

25/04/2019

SC GOLD SRL

Miel de Transilvania

33 M 2019 03279

25/04/2019

SC GOLD SRL

Transylvania Honey

34 M 2019 03280

25/04/2019

NORDIC SHOPS SRL

NORDIC SHOPS

35 M 2019 03281

25/04/2019

CRISTIM 2 PRODCOM SRL

Sa se intample gustul

36 M 2019 03282

25/04/2019

SC STUDIUM GREEN SRL

Studium Gallery

37 M 2019 03283

25/04/2019

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA TURISM
IN BISTRITA-NASAUD

BORGO PASS Tarâmul Contelui
Dracula

38 M 2019 03284

25/04/2019

PEARL NAILS SRL

pearl NAILS

39 M 2019 03285

25/04/2019

DAN-AURELIAN FĂRCĂȘANU

Vivira

40 M 2019 03286

25/04/2019

SC A1 EVENTS SRL

RULOTESCU

41 M 2019 03287

25/04/2019

RAREȘ-ȘTEFAN DUDĂU

Lakshmi BEAUTY SHOP

42 M 2019 03288

25/04/2019

PFA MOLDOVAN GUBERNU
ALEXANDRU SILVIU

ȘPIZZA

3

Denumire
Marcă

Miere Transilvania

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
25/04/2019

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03148
25/04/2019
CATALIN GROSU, CALEA
GRIVIȚEI NR. 176, BL. R, SC.
1, AP. 34, SECTOR 1, MUN.
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ALEXANDRU MANEA, STR.
SMARANDA BRAESCU, BL. 20H,
SC. 1, ET. 2, AP. 7, SECTOR 1,
MUN. BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03169
25/04/2019
GLOBAL CARS MARKET SRL,
ALEEA COLOANA INFINITULUI
NR. 8, BL. M, SC. 2, ET. 1, AP.
27, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

GLOBAL CARS MARKET
vânzări auto şi rulate
POSIBILITATE FINANTARE
- LEASING - CREDIT AUTO
(531)

CITY HUNTER

Clasificare Viena: 15.01.01; 27.05.01;
27.05.12; 27.05.24
(591) Culori revendicate:alb, negru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Vehicule, aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
───────

(531)

Clasificare Viena: 26.04.01; 26.04.04;
01.17.14; 07.11.10; 24.17.05; 29.01.15
(591) Culori revendicate:alb (Pantone
P179-1C), roșu (Pantone 186C,
Pantone 232C), portocaliu (Pantone
741C), verde (Pantone 360C), albastru
(Pantone 299C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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.

(210)
(151)
(732)

(540)

───────

M 2019 03249
25/04/2019
DUMITRU BITINEANU, STR.
FRAŢILOR NR. 4, BL. 30, SC.
2, ET. 7, AP. 98, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

MOON BRASSERIE
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 03250
25/04/2019
ALEXANDRU NICOLAE DITA,
INTRAREA CAP. NICOLAE CERGA
NR. 4, BL. P4-5, SC. A, ET. 7, AP.
31, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

ENA FARMA

DJ ANDI

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Furnizare de divertisment muzical oferit de
un DJ, organizarea spectacolelor (divertisment),
organizare de spectacole muzicale.
───────

M 2019 03251
25/04/2019
ENA FARMA SRL, STR.
MATEI BASARAB NR. 73, BL.
L113A, PARTER, TRONSON
2, CAMERELE 2, 3, 4, 5, 6,
9, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 05.03.06; 27.05.02;
27.05.04; 27.05.24; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde (Pantone
561C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi, suplimente alimentare pentru oameni
şi animale, plasturi şi materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre
artificiale, ochi şi dinţi, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice şi de
asistenţă adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru alăptarea bebeluşilor, aparate, dispozitive
şi articole pentru activitatea sexuală.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03252
25/04/2019
OLC PREMIER SERVICES SRL,
COMUNA SITA BUZĂULUI NR.
243, CAMERA 1, JUDEŢUL
COVASNA, SAT SITA BUZĂULUI,
COVASNA, ROMANIA

THE Car

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03253
25/04/2019
BRAND INVEST SOLUTIONS
SRL, STR. CONSTANTIN
BRÂNCOVEANU NR. 35, AP. 18,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA
VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, AP. 96,
JUDEŢUL CLUJ, FLOREŞTI,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 26.01.16; 27.05.02;
27.05.04; 27.05.24; 29.01.13
(591) Culori revendicate:verde (Pantone
3285), alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────

Exponentul.ro
(531)

Clasificare Viena: 20.05.25; 26.04.05;
26.04.16; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, gri, alb,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Publicații, materiale tipărite (ziare, reviste,
publicaţii periodice).
35. Servicii de marketing și promovare, servicii
de marketing și promovare pentru presă,
campanii publicitare,
campanii publicitare pentru presă, servicii de
publicitate pentru presă, servicii de publicitate în
presă,
marketing, sondaje de opinie, abonamente la
ziare şi ziare electronice, precum şi prezentarea
on-line a
acestora prin intermediul unui site web
specializat., lucrări de birou.
38. Telecomunicatii, furnizarea accesului de
telecomunicații la conținut video și audio furnizat
printr-un serviciu online de video la cerere,
transmisie de informații online, furnizarea de
forumuri online.
41. Instruire, divertisment, educaţie, activităţi
sportive şi culturale, servicii de programare

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
25/04/2019

a ştirilor în vederea transmiterii prin internet,
servicii de jocuri şi concursuri, servicii de
publicare şi publicare on-line, editare de
publicaţii.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03254
25/04/2019
SC TND DINAMIC SRL-D, STR.
SIBIU NR. 29, CAM. 2, BL. Z9,
SC. 1, ET. 10, AP. 63, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

New Permanent Makeup
Technologies ROMANIA

servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi
animale, servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03255
25/04/2019
SC TND DINAMIC SRL-D, STR.
SIBIU NR. 29, CAM. 2, BL. Z9,
SC. 1, ET. 10, AP. 63, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.04
Culori revendicate:albastru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuan
ţatori, cerneluri pentru tipărire, marcare şi
gravare, răşini naturale în stare brută, metale sub
formă de folie
şi pulbere pentru utilizare în vopsire, decorare,
tipărire şi artă (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii 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

NPM ROMANIA
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
Culori revendicate:albastru, negru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuan
ţatori, cerneluri pentru tipărire, marcare şi
gravare, răşini naturale în stare brută, metale sub
formă de folie
şi pulbere pentru utilizare în vopsire, decorare,
tipărire şi artă (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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35. Publicitate,

managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi
animale, servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03257
25/04/2019
EMPIRE TEAM SECURITY SRL,
BD. IULIU MANIU NR. 7, CORP
O, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 03256
25/04/2019
PETRE POPESCU, STR.
RASARITULUI NR. 6, BL. 117,
AP. 34, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

MAYA POP

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

ES EMPIRE TEAM SECURITY
(531)

Clasificare Viena: 07.01.06; 26.01.04;
26.01.16; 26.01.18; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de pază a obiectivelor, bunurilor
şi valorilor, servicii de protecţie personală
specializată denumită gardă de corp şi servicii de
consultanţă în domeniu.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03258
25/04/2019
LION STAR SECURITY SRL,
BD. IULIU MANIU NR. 7, CORP
O, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03259
25/04/2019
SECURITY FRONT LINES SRL,
BD, IULIU MANIU NR. 7, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

FRONT LINES SECURITY
LION STAR SECURITY
(531)

Clasificare Viena: 03.01.16; 01.01.02;
26.01.10; 26.01.15; 26.03.01; 26.03.15;
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de pază a obiectivelor, bunurilor
şi valorilor, servicii de protecţie personală
specializată denumită gardă de corp şi servicii de
consultanţă în domeniu.
───────

(531)

Clasificare Viena: 24.01.25; 24.01.05;
27.05.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de pază a obiectivelor, bunurilor
şi valorilor, servicii de protecţie personala
specializata denumita garda de corp şi servicii de
consultanţă în domeniu.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03260
25/04/2019
RUNESTONE SECURITY
S.R.L., B-DUL IULIU MANIU
NR. 7, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

RS RUNESTONE SECURITY
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(531)
(511)

Clasificare Viena: 26.03.23; 26.13.25
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de pază a obiectivelor, bunurilor
şi valorilor, servicii de protecţie personală
specializată denumită gardă de corp şi servicii de
consultanţă în domeniu.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03261
25/04/2019
TOPASPRO SRL, STR. ALBOTA
NR. 8, BL. 1, JUDEȚUL BRAȘOV,
VICTORIA, 505700, BRAȘOV,
ROMANIA

PASIUNE.RO
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 24.17.02
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, preparate pentru
curăţarea şi îngrijirea corpului, uleiuri pentru
masaj, creme şi geluri lubrifiante, nu în scopuri
medicale, uleiuri pentru masaj corporal, de uz
cosmetic.
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, peparate şi articole sanitare,

remedii naturale şi farmaceutice, lubrifianți
sexuali personali, preparate pentru facilitarea
actului sexual, creme pentru stimularea
orgasmului, geluri pentru stimularea sexuală,
geluri pentru stimularea sexuală, preparate
pentru facilitarea actului sexual, produse
farmaceutice, produse igienice, de uz medical.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și
de asistență adaptate pentru persoane cu
handicap, aparate de masaj, aparate, dispozitive
și articole pentru alăptarea bebelușilor, aparate,
dispozitive și articole pentru activitatea sexuală,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi
articole pentru activitatea sexuală, dispozitive
pentru îmbunătăţirea performanţelor sexuale,
vibratoare, instrumente ajutătoare pentru sex,
păpuşi gonflabile (păpuşi sexuale), stimulente
sexuale pentru adulţi, penisuri artificiale
(stimulente sexuale pentru adulți), vibratoare sub
formă de accesorii sexuale pentru adulţi, penisuri
artificiale sub formă de accesorii sexuale pentru
adulţi, vagine artificiale sub formă de accesorii
sexuale pentru adulţi, bile benwa, sub formă
de accesorii sexuale pentru adulţi, dispozitive
de mărire a penisului, sub formă de accesorii
sexuale pentru adulţi, stimulente sexuale
pentru adulți, penisuri artificiale (stimulente
sexuale pentru adulți), păpuși gonflabile (păpuși
sexuale), vibratoare sub formă de accesorii
sexuale pentru adulți, vagine artificiale sub formă
de accesorii sexuale pentru adulți, penisuri
artificiale sub formă de accesorii sexuale pentru
adulți, dispozitive de mărire a penisului, sub
formă de accesorii sexuale pentru adulți, aparate
și instrumente medicale, aparate de masaj,
aparate acționate manual pentru stimularea
electrică a grupelor de nervi și a grupelor de
mușchi, aparate electronice pentru stimularea
electrică a grupelor de nervi și a grupelor
de mușchi, aparate acționate manual pentru
stimularea electrică a grupelor de nervi și
grupelor de mușchi prin intermediul stimulării
cu curent electric, aparate electronice pentru
stimularea electrică a grupelor de nervi și
grupelor de mușchiprin intermediul stimulării
cu curent electric, aparate pentru vibromasaj,
aparate pentru masaj cu sau fără motor, bile de
masaj, vagine artificiale sub formă de accesorii
sexuale pentru adulți, păpuşi de cauciuc sub
formă de articole sexuale auxiliare, pompe de
vid pentru penis, pompe de vid de uz medical,
dispozitive de mărire a penisului, sub formă
de accesorii sexuale pentru adulți, articole din
cauciuc medicale și igienice, dilatatoare de uz
medical, dilatatoare electrice de uz medical,
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prezervative, produse de igienă sexuală şi
mijloace auxiliare din silicon şi alte materiale
plastice, şi anume bile vaginale, inele de penis,
dildo-uri şi reproduceri funcţionale după părţi ale
corpului uman, în special organe sexuale, jocuri
şi jucării erotice pentru adulţi, aparate electrice
pentru fizioterapie, păpuşi pentru jocuri erotice şi
sexuale, aparate de sport erotice, aparate pentru
recuperare fizică, pentru uz medical, bandaje
elastice, electrozi de uz medical, aparate
medicale pentru întărirea mușchilor planșeului
pelvian, cadre de mers pentru persoane cu
handicap, centuri medicale, centuri electrice
pentru uz medical, dușuri vaginale,
irigatoare de uz medical, aparate pentru masaj
de înfrumusetare, mănuși pentru masaj, sonde
de uz medical, accesorii sexuale de uz medical,
dilatatoare rectale, jucării erotice, aparate de
masaj cu vibraţii.
25. Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte,
articole
pentru
acoperirea
capului,
îmbrăcăminte, în special lenjerie de corp şi
lenjerie sexy din piele, cauciuc sau latex, curele
pentru îmbrăcăminte și încălţăminte.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
Regruparea în avantajul terţilor a produselor din
clasele 03, 05, 10 (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod, servicii de import-export,
servicii de comerţ on-line, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu stimulente sexuale,
Administrarea de programe de fidelitate cu
reduceri sau stimulente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu stimulente sexuale,
portfarduri, curele, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu genți, portofele,
portfarduri, curele, servicii de vânzare cu
amănuntul, inclusiv online, în legătură cu
decorațiuni festive, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu decorațiuni festive, servicii
de vânzare cu amănuntul, inclusiv online,
în legătură cu cosmetice și produse pentru
îngrijirea pielii și părului, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cosmetice și produse
pentru
îngrijirea pielii și părului, servicii de vânzare cu
amănuntul, inclusiv online, în legătură cu cărți,
felicitări, agende, CD-uri, DVD-uri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cărți, felicitări,
agende, CD-uri, DVD-uri, servicii de vânzare
cu amănuntul, inclusiv online, în legătură cu
veselă, servicii de vânzare cu ridicataîn legătură
cu veselă, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
consultanță privind relațiile publice, scrierea si

publicarea de texte publicitare, organizare de
parade de modă în scopuri comerciale sau
promoționale, promovare de produse și servicii
pentru terți.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, distribuție de
articole erotice și sex-shop (transport).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03262
25/04/2019
EMIL CĂTRUNĂ, STR.
MĂRGEANULUI NR. 50, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

FREEWAYS SUPREME
ALL IN ONE
(531)

Clasificare Viena: 26.04.02; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale.
5. Suplimente
alimentare,
suplimente
alimentare și preparate dietetice folosite
pentru igienă, suplimente alimentare și
preparate dietetice folosite ca remedii pentru
bolnavi, suplimente alimentare și preparate
dietetice folosite în nutriția clinică, suplimente
alimentare și preparate dietetice folosite pentru
diabetici, suplimente alimentare și preparate
dietetice folosite pentru regimuri alimentare
sub supraveghere medicală, amestec de
băuturi nutritive pentru înlocuirea unei mese,
antioxidanți, antioxidanți obtinuți din surse
vegetale.
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11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a vaporilor, de gătit,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03263
25/04/2019
REAL HYPER MAGAZINE SRL,
BD. THEODOR PALLADY NR.
51N, CLĂDIREA C6, CORPUL
A, CAMERA 106, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ALMA MATER
INTERNATIONAL AMI
(531)

Clasificare Viena: 26.11.05; 26.11.06;
26.11.13; 25.01.25; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13
(591) Culori revendicate:negru, gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, tipărituri, panouri publicitare
din hârtie sau carton, albume, almanahuri,
invitații (papetărie), machete arhitecturale, pungi
(plicuri, săculeți) din hârtie sau plastic, pentru
ambalat, pungi pentru gătitul la microunde,
bannere din hârtie, bavete din hârtie, bavete,
cu mâneci scurte, din hârtie, table de scris,
schițe / planuri, suporturi pentru cărți, cărți
broșate, semne de cărți, cărți, ambalaje pentru
sticle din hârtie sau carton, învelitori pentru
sticle din carton sau hârtie, cutii din hârtie
sau carton, fanioane din hârtie, calendare,

hârtie carbon, carton, carduri / cartele din
carton sau hârtie, cataloage, suporturi de
pahare din hârtie, culegare (tipărituri), pungi
conice din hârtie, materiale pentru desen,
mlicuri (papetărie), prosoape din hârtie pentru
față, dosare (rechizite de birou), materiale
filtrante din hârtie, stegulețe din hârtie,
fluturași publicitari, mape pentru hârtii / dosare
din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite,
felicitări (tipărite), dispozitive de etichetare
manual, șervețele din hârtie, folii din hârtie
sau plastic cu control al umidității, pentru
ambalarea produselor alimentare, bibliorafturi
pentru manipularea foilor detașabile/ bibliorafturi
cu inele, reviste (publicații periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri) /
ghiduri (manuale), suporturi pentru paharele
de bere, materiale de modelaj, suporturi
pentru ecusoane (rechizite de birou), buletine
informative, ziare, agende, suporturi pentru
pagini, foi de hârtie (papetărie), șabloane
pentru decorarea alimentelor și a băuturilor,
prosoape de hârtie utilizate la curățenie, hârtie
pergament, creioane, stilouri (rechizite de birou),
publicații periodice, fotografii (tipărite), placarde
din hârtie sau carton, suporturi pentru farfurie
din hârtie, folie din plastic pentru împachetat,
cărți poștale, postere, orare tipărite, materiale
tipărite, publicații tipărite, cupoane tipărite, Hârtie
de orez, prosoape din hârtie, materiale de
scris, hârtie de scris, truse cu instrumente de
scris (seturi), truse cu instrumente de scris
(papetărie), instrumente de scris.
41. Educație, furnizarea de instruire, academii
(educație), educație de tip școală cu
internat, rezervarea locurilor pentru spectacole,
servicii de club (divertisment sau educație),
antrenare (instruire), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, transfer
de know-how (instruire), informații despre
educație, examinări referitoare la educație,
servicii educaționale furnizate de școli,
tehnoredactare
computerizată
electronică,
servicii de tabere de vacanță (divertisment),
organizarea și susținerea unor forumuri
educaționale în persoană, publicarea online
a cărților și jurnalelor electronice, furnizarea
online de publicații electronice, nedescărcabile,
furnizarea online de muzică, nedescărcabilă,
furnizarea
online
de
imagini
video,
nedescărcabile, organizarea de competiții
(educație sau divertisment), organizarea de
expoziții în scopuri culturale sau educaționale,
organizarea de competiții sportive, organizarea
de loterii, organizarea de baluri, instruire
practică (demonstrații), fotografie, prezentarea
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prestațiilor live, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, publicarea cărților,
instruirea în sado (instruirea în ceremonia
ceaiului), organizarea și susținerea de seminarii,
închirierea de înregistrări sonore, organizarea
și susținerea de simpozioane, predare / servicii
educaționale / servicii de instruire, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, meditații, editarea
casetelor video, înregistrarea pe casete video,
ghidare vocațională (consiliere educațională
sau de instruire), recalificare vocațională,
organizarea și susținerea de ateliere (instruire),
scrierea de texte.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03264
25/04/2019
REAL HYPER MAGAZINE SRL,
BD. THEODOR PALLADY NR.
51N, CLĂDIREA C6, CORPUL
A, CAMERA 106, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Brașov Vocational Education
and Training - BREVET

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, tipărituri, panouri publicitare
din hârtie sau carton, albume, almanahuri,
invitații (papetărie), machete arhitecturale, pungi
(plicuri, săculeți) din hârtie sau plastic, pentru
ambalat, pungi pentru gătitul la microunde,
bannere din hârtie, bavete din hârtie, bavete,
cu mâneci scurte, din hârtie, table de scris,
schițe / planuri, suporturi pentru cărți, cărți
broșate, semne de cărți, cărți, ambalaje pentru
sticle din hârtie sau carton, învelitori pentru
sticle din carton sau hârtie, cutii din hârtie
sau carton, fanioane din hârtie, calendare,
hârtie carbon, carton, carduri / cartele din
carton sau hârtie, cataloage, suporturi de
pahare din hârtie, culegare (tipărituri), pungi
conice din hârtie, materiale pentru desen,

mlicuri (papetărie), prosoape din hârtie pentru
față, dosare (rechizite de birou), materiale
filtrante din hârtie, stegulețe din hârtie,
fluturași publicitari, mape pentru hârtii / dosare
din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite,
felicitări (tipărite), dispozitive de etichetare
manual, șervețele din hârtie, folii din hârtie
sau plastic cu control al umidității, pentru
ambalarea produselor alimentare, bibliorafturi
pentru manipularea foilor detașabile/ bibliorafturi
cu inele, reviste (publicații periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri) /
ghiduri (manuale), suporturi pentru paharele
de bere, materiale de modelaj, suporturi
pentru ecusoane (rechizite de birou), buletine
informative, ziare, agende, suporturi pentru
pagini, foi de hârtie (papetărie), șabloane
pentru decorarea alimentelor și a băuturilor,
prosoape de hârtie utilizate la curățenie, hârtie
pergament, creioane, stilouri (rechizite de birou),
publicații periodice, fotografii (tipărite), placarde
din hârtie sau carton, suporturi pentru farfurie
din hârtie, folie din plastic pentru împachetat,
cărți poștale, postere, orare tipărite, materiale
tipărite, publicații tipărite, cupoane tipărite, Hârtie
de orez, prosoape din hârtie, materiale de
scris, hârtie de scris, truse cu instrumente de
scris (seturi), truse cu instrumente de scris
(papetărie), instrumente de scris.
41. Educație, furnizarea de instruire, academii
(educație), educație de tip școală cu
internat, rezervarea locurilor pentru spectacole,
servicii de club (divertisment sau educație),
antrenare (instruire), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, transfer
de know-how (instruire), informații despre
educație, examinări referitoare la educație,
servicii educaționale furnizate de școli,
tehnoredactare
computerizată
electronică,
servicii de tabere de vacanță (divertisment),
organizarea și susținerea unor forumuri
educaționale în persoană, publicarea online
a cărților și jurnalelor electronice, furnizarea
online de publicații electronice, nedescărcabile,
furnizarea online de muzică, nedescărcabilă,
furnizarea
online
de
imagini
video,
nedescărcabile, organizarea de competiții
(educație sau divertisment), organizarea de
expoziții în scopuri culturale sau educaționale,
organizarea de competiții sportive, organizarea
de loterii, organizarea de baluri, instruire
practică (demonstrații), fotografie, prezentarea
prestațiilor live, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, publicarea cărților,
instruirea în sado (instruirea în ceremonia
ceaiului), organizarea și susținerea de seminarii,
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închirierea de înregistrări sonore, organizarea
și susținerea de simpozioane, predare / servicii
educaționale / servicii de instruire, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, meditații, editarea
casetelor video, înregistrarea pe casete video,
ghidare vocațională (consiliere educațională
sau de instruire), recalificare vocațională,
organizarea și susținerea de ateliere (instruire),
scrierea de texte.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(511)

M 2019 03265
25/04/2019
REAL HYPER MAGAZINE SRL,
BD. THEODOR PALLADY NR.
51N, CLĂDIREA C6, CORPUL
A, CAMERA 106, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Bucharest Education
for Service & Training
- BEST Institute

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, tipărituri, panouri publicitare
din hârtie sau carton, albume, almanahuri,
invitații (papetărie), machete arhitecturale, pungi
(plicuri, săculeți) din hârtie sau plastic, pentru
ambalat, pungi pentru gătitul la microunde,
bannere din hârtie, bavete din hârtie, bavete,
cu mâneci scurte, din hârtie, table de scris,
schițe / planuri, suporturi pentru cărți, cărți
broșate, semne de cărți, cărți, ambalaje pentru
sticle din hârtie sau carton, învelitori pentru
sticle din carton sau hârtie, cutii din hârtie
sau carton, fanioane din hârtie, calendare,
hârtie carbon, carton, carduri / cartele din
carton sau hârtie, cataloage, suporturi de
pahare din hârtie, culegare (tipărituri), pungi
conice din hârtie, materiale pentru desen,
mlicuri (papetărie), prosoape din hârtie pentru
față, dosare (rechizite de birou), materiale

filtrante din hârtie, stegulețe din hârtie,
fluturași publicitari, mape pentru hârtii / dosare
din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite,
felicitări (tipărite), dispozitive de etichetare
manual, șervețele din hârtie, folii din hârtie
sau plastic cu control al umidității, pentru
ambalarea produselor alimentare, bibliorafturi
pentru manipularea foilor detașabile/ bibliorafturi
cu inele, reviste (publicații periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri) /
ghiduri (manuale), suporturi pentru paharele
de bere, materiale de modelaj, suporturi
pentru ecusoane (rechizite de birou), buletine
informative, ziare, agende, suporturi pentru
pagini, foi de hârtie (papetărie), șabloane
pentru decorarea alimentelor și a băuturilor,
prosoape de hârtie utilizate la curățenie, hârtie
pergament, creioane, stilouri (rechizite de birou),
publicații periodice, fotografii (tipărite), placarde
din hârtie sau carton, suporturi pentru farfurie
din hârtie, folie din plastic pentru împachetat,
cărți poștale, postere, orare tipărite, materiale
tipărite, publicații tipărite, cupoane tipărite, Hârtie
de orez, prosoape din hârtie, materiale de
scris, hârtie de scris, truse cu instrumente de
scris (seturi), truse cu instrumente de scris
(papetărie), instrumente de scris.
41. Educație, furnizarea de instruire, academii
(educație), educație de tip școală cu
internat, rezervarea locurilor pentru spectacole,
servicii de club (divertisment sau educație),
antrenare (instruire), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, transfer
de know-how (instruire), informații despre
educație, examinări referitoare la educație,
servicii educaționale furnizate de școli,
tehnoredactare
computerizată
electronică,
servicii de tabere de vacanță (divertisment),
organizarea și susținerea unor forumuri
educaționale în persoană, publicarea online
a cărților și jurnalelor electronice, furnizarea
online de publicații electronice, nedescărcabile,
furnizarea online de muzică, nedescărcabilă,
furnizarea
online
de
imagini
video,
nedescărcabile, organizarea de competiții
(educație sau divertisment), organizarea de
expoziții în scopuri culturale sau educaționale,
organizarea de competiții sportive, organizarea
de loterii, organizarea de baluri, instruire
practică (demonstrații), fotografie, prezentarea
prestațiilor live, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, publicarea cărților,
instruirea în sado (instruirea în ceremonia
ceaiului), organizarea și susținerea de seminarii,
închirierea de înregistrări sonore, organizarea
și susținerea de simpozioane, predare / servicii
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educaționale / servicii de instruire, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, meditații, editarea
casetelor video, înregistrarea pe casete video,
ghidare vocațională (consiliere educațională
sau de instruire), recalificare vocațională,
organizarea și susținerea de ateliere (instruire),
scrierea de texte.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(511)

M 2019 03266
25/04/2019
REAL HYPER MAGAZINE SRL,
BD. THEODOR PALLADY NR.
51N, CLĂDIREA C6, CORPUL
A, CAMERA 106, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Bucharest Hospitality
Education &
Training - BUCHET

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, tipărituri, panouri publicitare
din hârtie sau carton, albume, almanahuri,
invitații (papetărie), machete arhitecturale, pungi
(plicuri, săculeți) din hârtie sau plastic, pentru
ambalat, pungi pentru gătitul la microunde,
bannere din hârtie, bavete din hârtie, bavete,
cu mâneci scurte, din hârtie, table de scris,
schițe / planuri, suporturi pentru cărți, cărți
broșate, semne de cărți, cărți, ambalaje pentru
sticle din hârtie sau carton, învelitori pentru
sticle din carton sau hârtie, cutii din hârtie
sau carton, fanioane din hârtie, calendare,
hârtie carbon, carton, carduri / cartele din
carton sau hârtie, cataloage, suporturi de
pahare din hârtie, culegare (tipărituri), pungi
conice din hârtie, materiale pentru desen,
mlicuri (papetărie), prosoape din hârtie pentru
față, dosare (rechizite de birou), materiale
filtrante din hârtie, stegulețe din hârtie,
fluturași publicitari, mape pentru hârtii / dosare

din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite,
felicitări (tipărite), dispozitive de etichetare
manual, șervețele din hârtie, folii din hârtie
sau plastic cu control al umidității, pentru
ambalarea produselor alimentare, bibliorafturi
pentru manipularea foilor detașabile/ bibliorafturi
cu inele, reviste (publicații periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri) /
ghiduri (manuale), suporturi pentru paharele
de bere, materiale de modelaj, suporturi
pentru ecusoane (rechizite de birou), buletine
informative, ziare, agende, suporturi pentru
pagini, foi de hârtie (papetărie), șabloane
pentru decorarea alimentelor și a băuturilor,
prosoape de hârtie utilizate la curățenie, hârtie
pergament, creioane, stilouri (rechizite de birou),
publicații periodice, fotografii (tipărite), placarde
din hârtie sau carton, suporturi pentru farfurie
din hârtie, folie din plastic pentru împachetat,
cărți poștale, postere, orare tipărite, materiale
tipărite, publicații tipărite, cupoane tipărite, Hârtie
de orez, prosoape din hârtie, materiale de
scris, hârtie de scris, truse cu instrumente de
scris (seturi), truse cu instrumente de scris
(papetărie), instrumente de scris.
41. Educație, furnizarea de instruire, academii
(educație), educație de tip școală cu
internat, rezervarea locurilor pentru spectacole,
servicii de club (divertisment sau educație),
antrenare (instruire), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, transfer
de know-how (instruire), informații despre
educație, examinări referitoare la educație,
servicii educaționale furnizate de școli,
tehnoredactare
computerizată
electronică,
servicii de tabere de vacanță (divertisment),
organizarea și susținerea unor forumuri
educaționale în persoană, publicarea online
a cărților și jurnalelor electronice, furnizarea
online de publicații electronice, nedescărcabile,
furnizarea online de muzică, nedescărcabilă,
furnizarea
online
de
imagini
video,
nedescărcabile, organizarea de competiții
(educație sau divertisment), organizarea de
expoziții în scopuri culturale sau educaționale,
organizarea de competiții sportive, organizarea
de loterii, organizarea de baluri, instruire
practică (demonstrații), fotografie, prezentarea
prestațiilor live, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, publicarea cărților,
instruirea în sado (instruirea în ceremonia
ceaiului), organizarea și susținerea de seminarii,
închirierea de înregistrări sonore, organizarea
și susținerea de simpozioane, predare / servicii
educaționale / servicii de instruire, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
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televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, meditații, editarea
casetelor video, înregistrarea pe casete video,
ghidare vocațională (consiliere educațională
sau de instruire), recalificare vocațională,
organizarea și susținerea de ateliere (instruire),
scrierea de texte.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(511)

M 2019 03267
25/04/2019
REAL HYPER MAGAZINE SRL,
BD. THEODOR PALLADY NR.
51N, CLĂDIREA C6, CORPUL
A, CAMERA 106, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Constanța Vocational
Education and
Training - CONVET

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, tipărituri, panouri publicitare
din hârtie sau carton, albume, almanahuri,
invitații (papetărie), machete arhitecturale, pungi
(plicuri, săculeți) din hârtie sau plastic, pentru
ambalat, pungi pentru gătitul la microunde,
bannere din hârtie, bavete din hârtie, bavete,
cu mâneci scurte, din hârtie, table de scris,
schițe / planuri, suporturi pentru cărți, cărți
broșate, semne de cărți, cărți, ambalaje pentru
sticle din hârtie sau carton, învelitori pentru
sticle din carton sau hârtie, cutii din hârtie
sau carton, fanioane din hârtie, calendare,
hârtie carbon, carton, carduri / cartele din
carton sau hârtie, cataloage, suporturi de
pahare din hârtie, culegare (tipărituri), pungi
conice din hârtie, materiale pentru desen,
mlicuri (papetărie), prosoape din hârtie pentru
față, dosare (rechizite de birou), materiale
filtrante din hârtie, stegulețe din hârtie,
fluturași publicitari, mape pentru hârtii / dosare
din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite,
felicitări (tipărite), dispozitive de etichetare

manual, șervețele din hârtie, folii din hârtie
sau plastic cu control al umidității, pentru
ambalarea produselor alimentare, bibliorafturi
pentru manipularea foilor detașabile/ bibliorafturi
cu inele, reviste (publicații periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri) /
ghiduri (manuale), suporturi pentru paharele
de bere, materiale de modelaj, suporturi
pentru ecusoane (rechizite de birou), buletine
informative, ziare, agende, suporturi pentru
pagini, foi de hârtie (papetărie), șabloane
pentru decorarea alimentelor și a băuturilor,
prosoape de hârtie utilizate la curățenie, hârtie
pergament, creioane, stilouri (rechizite de birou),
publicații periodice, fotografii (tipărite), placarde
din hârtie sau carton, suporturi pentru farfurie
din hârtie, folie din plastic pentru împachetat,
cărți poștale, postere, orare tipărite, materiale
tipărite, publicații tipărite, cupoane tipărite, Hârtie
de orez, prosoape din hârtie, materiale de
scris, hârtie de scris, truse cu instrumente de
scris (seturi), truse cu instrumente de scris
(papetărie), instrumente de scris.
41. Educație, furnizarea de instruire, academii
(educație), educație de tip școală cu
internat, rezervarea locurilor pentru spectacole,
servicii de club (divertisment sau educație),
antrenare (instruire), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, transfer
de know-how (instruire), informații despre
educație, examinări referitoare la educație,
servicii educaționale furnizate de școli,
tehnoredactare
computerizată
electronică,
servicii de tabere de vacanță (divertisment),
organizarea și susținerea unor forumuri
educaționale în persoană, publicarea online
a cărților și jurnalelor electronice, furnizarea
online de publicații electronice, nedescărcabile,
furnizarea online de muzică, nedescărcabilă,
furnizarea
online
de
imagini
video,
nedescărcabile, organizarea de competiții
(educație sau divertisment), organizarea de
expoziții în scopuri culturale sau educaționale,
organizarea de competiții sportive, organizarea
de loterii, organizarea de baluri, instruire
practică (demonstrații), fotografie, prezentarea
prestațiilor live, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, publicarea cărților,
instruirea în sado (instruirea în ceremonia
ceaiului), organizarea și susținerea de seminarii,
închirierea de înregistrări sonore, organizarea
și susținerea de simpozioane, predare / servicii
educaționale / servicii de instruire, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, meditații, editarea
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casetelor video, înregistrarea pe casete video,
ghidare vocațională (consiliere educațională
sau de instruire), recalificare vocațională,
organizarea și susținerea de ateliere (instruire),
scrierea de texte.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(511)

M 2019 03268
25/04/2019
REAL HYPER MAGAZINE SRL,
BD. THEODOR PALLADY NR.
51N, CLĂDIREA C6, CORPUL
A, CAMERA 106, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Hospitality Institute
Timișoara - HIT

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, tipărituri, panouri publicitare
din hârtie sau carton, albume, almanahuri,
invitații (papetărie), machete arhitecturale, pungi
(plicuri, săculeți) din hârtie sau plastic, pentru
ambalat, pungi pentru gătitul la microunde,
bannere din hârtie, bavete din hârtie, bavete,
cu mâneci scurte, din hârtie, table de scris,
schițe / planuri, suporturi pentru cărți, cărți
broșate, semne de cărți, cărți, ambalaje pentru
sticle din hârtie sau carton, învelitori pentru
sticle din carton sau hârtie, cutii din hârtie
sau carton, fanioane din hârtie, calendare,
hârtie carbon, carton, carduri / cartele din
carton sau hârtie, cataloage, suporturi de
pahare din hârtie, culegare (tipărituri), pungi
conice din hârtie, materiale pentru desen,
mlicuri (papetărie), prosoape din hârtie pentru
față, dosare (rechizite de birou), materiale
filtrante din hârtie, stegulețe din hârtie,
fluturași publicitari, mape pentru hârtii / dosare
din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite,
felicitări (tipărite), dispozitive de etichetare
manual, șervețele din hârtie, folii din hârtie
sau plastic cu control al umidității, pentru
ambalarea produselor alimentare, bibliorafturi
pentru manipularea foilor detașabile/ bibliorafturi

cu inele, reviste (publicații periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri) /
ghiduri (manuale), suporturi pentru paharele
de bere, materiale de modelaj, suporturi
pentru ecusoane (rechizite de birou), buletine
informative, ziare, agende, suporturi pentru
pagini, foi de hârtie (papetărie), șabloane
pentru decorarea alimentelor și a băuturilor,
prosoape de hârtie utilizate la curățenie, hârtie
pergament, creioane, stilouri (rechizite de birou),
publicații periodice, fotografii (tipărite), placarde
din hârtie sau carton, suporturi pentru farfurie
din hârtie, folie din plastic pentru împachetat,
cărți poștale, postere, orare tipărite, materiale
tipărite, publicații tipărite, cupoane tipărite, Hârtie
de orez, prosoape din hârtie, materiale de
scris, hârtie de scris, truse cu instrumente de
scris (seturi), truse cu instrumente de scris
(papetărie), instrumente de scris.
41. Educație, furnizarea de instruire, academii
(educație), educație de tip școală cu
internat, rezervarea locurilor pentru spectacole,
servicii de club (divertisment sau educație),
antrenare (instruire), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, transfer
de know-how (instruire), informații despre
educație, examinări referitoare la educație,
servicii educaționale furnizate de școli,
tehnoredactare
computerizată
electronică,
servicii de tabere de vacanță (divertisment),
organizarea și susținerea unor forumuri
educaționale în persoană, publicarea online
a cărților și jurnalelor electronice, furnizarea
online de publicații electronice, nedescărcabile,
furnizarea online de muzică, nedescărcabilă,
furnizarea
online
de
imagini
video,
nedescărcabile, organizarea de competiții
(educație sau divertisment), organizarea de
expoziții în scopuri culturale sau educaționale,
organizarea de competiții sportive, organizarea
de loterii, organizarea de baluri, instruire
practică (demonstrații), fotografie, prezentarea
prestațiilor live, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, publicarea cărților,
instruirea în sado (instruirea în ceremonia
ceaiului), organizarea și susținerea de seminarii,
închirierea de înregistrări sonore, organizarea
și susținerea de simpozioane, predare / servicii
educaționale / servicii de instruire, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, meditații, editarea
casetelor video, înregistrarea pe casete video,
ghidare vocațională (consiliere educațională
sau de instruire), recalificare vocațională,
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organizarea și susținerea de ateliere (instruire),
scrierea de texte.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(511)

M 2019 03269
25/04/2019
REAL HYPER MAGAZINE SRL,
BD. THEODOR PALLADY NR.
51N, CLĂDIREA C6, CORPUL
A, CAMERA 106, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Vocational Education
and Training - TIVET

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, tipărituri, panouri publicitare
din hârtie sau carton, albume, almanahuri,
invitații (papetărie), machete arhitecturale, pungi
(plicuri, săculeți) din hârtie sau plastic, pentru
ambalat, pungi pentru gătitul la microunde,
bannere din hârtie, bavete din hârtie, bavete,
cu mâneci scurte, din hârtie, table de scris,
schițe / planuri, suporturi pentru cărți, cărți
broșate, semne de cărți, cărți, ambalaje pentru
sticle din hârtie sau carton, învelitori pentru
sticle din carton sau hârtie, cutii din hârtie
sau carton, fanioane din hârtie, calendare,
hârtie carbon, carton, carduri / cartele din
carton sau hârtie, cataloage, suporturi de
pahare din hârtie, culegare (tipărituri), pungi
conice din hârtie, materiale pentru desen,
mlicuri (papetărie), prosoape din hârtie pentru
față, dosare (rechizite de birou), materiale
filtrante din hârtie, stegulețe din hârtie,
fluturași publicitari, mape pentru hârtii / dosare
din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite,
felicitări (tipărite), dispozitive de etichetare
manual, șervețele din hârtie, folii din hârtie
sau plastic cu control al umidității, pentru
ambalarea produselor alimentare, bibliorafturi
pentru manipularea foilor detașabile/ bibliorafturi
cu inele, reviste (publicații periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri) /
ghiduri (manuale), suporturi pentru paharele

de bere, materiale de modelaj, suporturi
pentru ecusoane (rechizite de birou), buletine
informative, ziare, agende, suporturi pentru
pagini, foi de hârtie (papetărie), șabloane
pentru decorarea alimentelor și a băuturilor,
prosoape de hârtie utilizate la curățenie, hârtie
pergament, creioane, stilouri (rechizite de birou),
publicații periodice, fotografii (tipărite), placarde
din hârtie sau carton, suporturi pentru farfurie
din hârtie, folie din plastic pentru împachetat,
cărți poștale, postere, orare tipărite, materiale
tipărite, publicații tipărite, cupoane tipărite, Hârtie
de orez, prosoape din hârtie, materiale de
scris, hârtie de scris, truse cu instrumente de
scris (seturi), truse cu instrumente de scris
(papetărie), instrumente de scris.
41. Educație, furnizarea de instruire, academii
(educație), educație de tip școală cu
internat, rezervarea locurilor pentru spectacole,
servicii de club (divertisment sau educație),
antrenare (instruire), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, transfer
de know-how (instruire), informații despre
educație, examinări referitoare la educație,
servicii educaționale furnizate de școli,
tehnoredactare
computerizată
electronică,
servicii de tabere de vacanță (divertisment),
organizarea și susținerea unor forumuri
educaționale în persoană, publicarea online
a cărților și jurnalelor electronice, furnizarea
online de publicații electronice, nedescărcabile,
furnizarea online de muzică, nedescărcabilă,
furnizarea
online
de
imagini
video,
nedescărcabile, organizarea de competiții
(educație sau divertisment), organizarea de
expoziții în scopuri culturale sau educaționale,
organizarea de competiții sportive, organizarea
de loterii, organizarea de baluri, instruire
practică (demonstrații), fotografie, prezentarea
prestațiilor live, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, publicarea cărților,
instruirea în sado (instruirea în ceremonia
ceaiului), organizarea și susținerea de seminarii,
închirierea de înregistrări sonore, organizarea
și susținerea de simpozioane, predare / servicii
educaționale / servicii de instruire, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, meditații, editarea
casetelor video, înregistrarea pe casete video,
ghidare vocațională (consiliere educațională
sau de instruire), recalificare vocațională,
organizarea și susținerea de ateliere (instruire),
scrierea de texte.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 03270
25/04/2019
AID NUTRITION LIFE SRL, STR.
ORHIDEELOR NR. 12F, CAMERA
4, JUDEȚUL ILFOV, SAT DUDU,
COMUNA CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

CHOCODELI

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, tapioca și sago, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03271
25/04/2019
MARTIN FREINADEMETZ, STR.
CETĂŢII NR. 34, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL GREAVU
DOINA MARIANA, STR.
CONSTANTIN NOICA, BL. 2,
AP. 21, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
550169, SIBIU, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 03.01.08; 03.01.16;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.14
(591) Culori revendicate:roz, maro, galben,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate scrisă şi on-line, reclamă prin
prospecte, brosuri, pliante, care să prezinte
serviciile din domeniul sportului cu motor
(motociclete, în special), creare şi gestiune
baze de date (lucrări de birou), studii de
piaţă, cercetare, informaţii comerciale, servicii
de intermediere comercială, gestiunea afacerilor,
asistenţă, consultanţă, francizare, licenţiere,
marketing în acest domeniu, participare la
expoziţii naţionale şi internationale cu scop
comercial sau publicitar.
41. Organizarea de activităţi sportive( raliuri
extreme ca standard şi teren), de competiţii,
concursuri, educaţie, instruire, antrenamente,
în domeniul sportului cu motor ( motociclete),
activitate de divertisment cluburi sportive,
organizare de cronometraj în manifestări
sportive cu motor, asigurare de echipament
sportiv, de locatii de terenuri pentru sportul
cu motor, consultanţă profesionala, asistenţă în
domeniul practicării sportului terestru cu motor
( motociclete, în special).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03272
25/04/2019
YTS DENTAL VIEW - LUJERULUI
S.R.L., STR. POPA SOARE
NR. 14A, ET. 1, AP. 3, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
VOX LEGIS CONSULT SRL,
CALEA VITAN NR. 106, BL. V40,
SC. 3, ET. 3, AP. 69, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

Priveste-ti pacientii mai clar!

(511)

roMANIACS HARD
ENDURO RALLYE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
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 03273
25/04/2019
DIRECŢIA GENERALĂ DE
ASISTENŢĂ SOCIALĂ A
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI,
STR. CONSTANTIN MILLE NR.
10, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 03274
25/04/2019
inCruises International, LLC,
PALMERAS STREET NR. 53,
SUITE 601
, SAN JUAN, 00901,
PUERTO_RICO
ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
ET.3, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

INCRUISES

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de fidelizare pentru membrii clubului
sub forma oferirii de reduceri în domeniul
călătoriilor, și anume al croazierelor.
39. Furnizarea de servicii de turism în scopul
organizării călătoriilor.
───────

Social Alert Bucuresti
(531)

Clasificare Viena: 26.13.25; 24.17.04;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.14
(591) Culori revendicate:roşu, verde,
albastru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Automate de vânzare.
9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică,
cântărire,măsurare,
semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor.
38. Telecomunicaţii.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03275
25/04/2019
ETI GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI, ORGANIZE
SANAYI BOLGESI 11 CADDE,
ESKISEHIR, TURCIA
ZMP Intellectual Property SRL,
STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2 , BUCUREŞTI ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

ETİ Petit Beurre since
1979 CLASSIC biscuiti cu
unt herbatniki maslane
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.04.18; 29.01.13
(591) Culori revendicate:roşu, galben, gri, alb,
roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Biscuiți.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 03276
25/04/2019
SC GOLD SRL, ALEEA ARMATEI
NR. 1A, JUD. HUNEDOARA, DEVA,
330152, HUNEDOARA, ROMANIA

Miere Transilvania

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

M 2019 03277
25/04/2019
S.C. RAM BUSINESS CORNER
S.R.L., STR. EUROPA NR. 3, NR.
3BIS, BL. J2, SC. A, ET. 2, AP. 204,
CAM. 1, COMUNA ŞTEFĂNEŞTII
DE JOS, JUD. ILFOV
, SAT ŞTEFĂNEŞTII DE JOS,
77175, ILFOV, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

WOLLEN
(531)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
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. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 03278
25/04/2019
SC GOLD SRL, ALEEA ARMATEI
NR. 1A, JUD. HUNEDOARA, DEVA,
330152, HUNEDOARA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

Miel de Transilvania

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Miere.

(740)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 03279
25/04/2019
SC GOLD SRL, ALEEA ARMATEI
NR. 1A, JUD. HUNEDOARA, DEVA,
330152, HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

M 2019 03280
25/04/2019
NORDIC SHOPS SRL, STR. GARA
HERĂSTRĂU NR. 4D, CLĂDIREA
C, COMPLEXUL GREEN COURT
BUCUREȘTI, ETAJ 7, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
VIORELE NR. 51, BL. 37, SC. 2,
AP. 63, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040425

Transylvania Honey

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

(591)

NORDIC SHOPS

Culori revendicate:albastru închis
Pantone 288 C, albastru deschis
Pantone 299 C
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte de 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,
carne congelată, carne conservată, produse din
carne preparate, fructe de mare şi moluşte (nu
vii), produse din fructe de mare, produse din
legume preparate, produse din fructe uscate,
deserturi pe bază de fructe.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
amestecuri de cafea, înlocuitori de cafea pe
baza vegetala, cafea cu ciocolata, orez, tapioca
şi sago, făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, prăjituri cu
fructe, ciocolată, sosuri de ciocolata, îngheţată,
glazuri comestibile, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), condimente, sosuri de
fructe, mirodenii, gheaţă (apă înghețată), arome
alimentare, altele decât uleiurile esențiale, paste
uscate şi proaspete, taieţei şi găluşte.
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31. Produse de acvacultură şi horticole, brute

şi neprelucrate, animale vii, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, hrană şi băuturi pentru animale, malţ,
cereale şi seminţe crude şi neprocesate, bulbi,
răsaduri şi seminţe pentru plantare.
32. Bere, ape (băuturi), băuturi non-alcoolice,
ape minerale şi gazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, limonade, siropuri şi
alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, vinuri fără alcool.
33. Băuturi alcoolice cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și
trabucuri, țigări electronice și vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, băuturi și tutun sub
marcă proprie şi mărci ale terţilor, în magazine
nespecializate, în special în legătură cu carne,
peşte, păsări şi vânat, extracte de 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, carne congelată, carne conservată,
produse din carne preparate, fructe de mare şi
moluşte (nu vii), produse din fructe de mare,
produse din legume preparate, produse din
fructe uscate, deserturi pe bază de fructe, cafea,
ceai, cacao și cafea artificială, amestecuri de
cafea, înlocuitori de cafea pe baza vegetală,
cafea cu ciocolată, orez, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie şi cofetărie, prăjituri cu fructe,
ciocolată, sosuri de ciocolată, îngheţată, glazuri
comestibile, zahăr, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), condimente, sosuri de
fructe, mirodenii, gheaţă (apă înghețată), arome
alimentare, altele decât uleiurile esențiale, paste
uscate şi proaspete, taieţei şi găluşte, produse
de acvacultură şi horticole, brute şi neprelucrate,
animale vii, fructe şi legume proaspete, ierburi
proaspete, plante şi flori naturale, hrană şi
băuturi pentru animale, malţ, cereale şi seminţe
crude şi neprocesate, bulbi, răsaduri şi seminţe
pentru plantare, bere, ape (băuturi), băuturi nonalcoolice, ape minerale şi gazoase, băuturi din
fructe și sucuri de fructe, limonade, siropuri şi
alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, vinuri fără alcool, băuturi alcoolice
cu excepția berii, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, tutun și înlocuitori de
tutun, ţigări și trabucuri, ţigări electronice și
vaporizatoare orale pentru fumători, articole

pentru fumători, chibrituri, servicii de publicitate
şi promovare pentru
produse alimentare, băuturi și tutun sub marcă
proprie şi mărci ale terţilor, inclusiv prin
distribuirea unor publicaţii tipărite şi pliante,
în vederea comercializării acestora în regim
de vânzare cu amănuntul prin magazine
nespecializate, strângerea la un loc, în beneficiul
terților, a produselor alimentare, băuturilor
alcoolice și tutunului sub marca proprie şi mărci
ale terţilor în vederea comercializării acestora în
regim de vânzare cu amănuntul, în magazine
nespecializate, permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod, servicii de vânzare
cu amănuntul, în magazine nespecializate, de
îmbrăcăminte, mobilier, echipamente de uz
menajer, produse cosmetice, bijuterii, articole
sportive, jucării.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 03281
25/04/2019
CRISTIM 2 PRODCOM SRL,
BD. BUCUREŞTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011941,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Sa se intample gustul

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
(Solicităm protecţie 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 protecţie pentru întreaga
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listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

(210)
(151)
(732)

(540)

BORGO PASS Tarâmul
Contelui Dracula

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 03282
25/04/2019
SC STUDIUM GREEN SRL, STR.
TEODOR MIHALI NR. 39-43,
SPAȚIU COMERCIAL PARTER,
JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400591, CLUJ, ROMANIA

Studium Gallery

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
───────

M 2019 03283
25/04/2019
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA TURISM IN
BISTRITA-NASAUD, STR. PIAȚA
PETRU RAREȘ NR. 1-2, JUD.
BISTRIȚA NĂSĂUD, BISTRIȚA,
420080, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 26.13.01; 27.05.01;
27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03284
25/04/2019
PEARL NAILS SRL, STR.
HUNEDOARA NR. 31, JUD.
MUREȘ, TÂRGU MUREȘ, 540219,
MUREȘ, ROMANIA

pearl NAILS
(531)

Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Pudră pe bază de polimeri acrilici pentru uz
industrial.
3. Vârfuri pentru unghii, straturi de acoperire
pentru sculptarea unghiilor, vârfuri pentru unghii
(cosmetice), unghii false, unghii false pentru
degetele de la picioare, adezivi pentru fixarea
unghiilor false, unghii false de uz cosmetic,
preparate pentru îndepărtarea gelului de unghii,
gel pentru unghii, ojă de unghii, abţibilduri
pentru decorarea unghiilor, întăritor pentru
unghii, pile abrazive pentru unghii, balsamuri
pentru unghii, sclipici pentru unghii, cremă
pentru unghii, balsam pentru cuticule, cremă
pentru cuticule, lac de bază pentru unghii,
produse pentru îndepărtarea ojelor de unghii,
cosmetice pentru unghii, preparate pentru
îngrijirea unghiilor, produse pentru îndepărtarea
cuticulei, produse pentru înmuierea cuticulelor,
preparate pentru repararea unghiilor, lipici
pentru întărirea unghiilor, pulbere de catifea
pentru decorarea unghiilor, întăritor pentru
unghii (cosmetice), creioane corectoare pentru
lacul de unghii, dizolvanţi pentru lac de
unghii (produse cosmetice), produse cosmetice
pentru îngrijirea unghiilor, lac de unghii de
uz cosmetic, loţiuni pentru întărirea unghiilor,
preparate pentru întărirea unghiilor, primer
pentru unghii (cosmetice), bază pentru unghii
(cosmetice), preparate pentru îngrijirea pielii,
a ochilor şi a unghiilor, strat superior pentru
lac de unghii, pulbere pentru decorarea

vârfurilor de unghii sculptate, sclipici folosit
în scopuri cosmetice, sclipici sub formă de
spray pentru uz cosmetic, preparate pentru
pedichiură, preparate nemedicinale pentru
îngrijirea picioarelor, cremă cosmetică pentru
mâini, creme cosmetice de mâini, loţiuni de
corp, creme hidratante pentru corp, loţiuni de
corp hidratante (produse cosmetice), preparate
nemedicamentoase de îngrijire a corpului, loţiuni
şi creme de corp parfumate.
8. Pile pentru unghii, cleşti pentru unghii, foarfeci
(forfecuţe) de unghii, ustensile pentru împins
cuticulele, unghiere pentru întreţinerea pieliţelor,
pile electrice de unghii, freză electrică pentru
unghii, instrumente pentru lustruirea unghiilor
(neelectrice), cleşti de unghii, instrumente
pentru îndepărtarea cuticulelor, foarfece pentru
cuticule, pile de unghii pentru manichiură,
pile pentru unghii, neelectrice, pile de unghii,
dispozitive neelectrice de şlefuit unghiile, pile
de unghii, electrice sau neelectrice, unghiere
(electrice sau neelectrice), ustensile pentru
manechiură şi pedichiură, truse de manichiură
(ustensile electrice), accesorii pentru manichiură
(ustensile), truse de manichiură (ustensile),
truse de pedichiură (ustensile), instrumentar
de pedichiură, truse de pedichiură electrice
(ustensile).
11. Lămpi cu raze ultraviolete pentru scopuri
cosmetice, lămpi cu raze ultraviolete (care nu
sunt de uz medical), aparate de dezinfecţie
(sterilizatoare).
16. Şabloane pentru unghii, manuale didactice.
21. Perii de unghii, perii, pensule de uz
cosmetic.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, regruparea în avantajul terţilor a
produselor solicitate la înregistrare (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod, servicii de importexport, lucrări de birou.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03285
25/04/2019
DAN-AURELIAN FĂRCĂȘANU,
BLD. IULIU MANIU NR. 13D, BL.
D6, SC. 2, ET. 3, AP. 18, SECTOR
6, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
MDA Intellectual Property SRL,
BD. CAROL I NR. 55-55 BIS, ET. 1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 03286
25/04/2019
SC A1 EVENTS SRL , STR. E.A.
BIELTZ NR. 62, JUD. SIBIU, SIBIU,
550031, SIBIU, ROMANIA
SC APPELLO BRANDS SRL ,
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SB,
ROMANIA

RULOTESCU

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Închirierea
vehiculelor,
închiriere
de
autovehicule, închiriere de vehicule, închiriere de
vehicule terestre, transport.

Vivira
(531)

Clasificare Viena: 26.03.01; 26.07.25;
27.05.01; 29.01.12; 07.01.08; 07.01.24
(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru articole
de îmbrăcăminte, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la produse de papetărie, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la materiale de
construcții, publicitate online, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de publicitate și marketing online, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la genți de mână, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole de
voiaj, organizare de tranzacții comerciale pentru
alte persoane prin intermediul shop-urilor online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03287
25/04/2019
RAREȘ-ȘTEFAN DUDĂU, STR.
SERG. GHEORGHE LĂȚEA NR.
8, BL. C52, SC. B, ET. 8, AP.
70, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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

Lakshmi BEAUTY SHOP
(531)

Clasificare Viena: 02.03.16; 02.03.23;
27.05.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a articolelor vestimentare din producţie proprie
şi a unor terţi (exceptând transportul lor),
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pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03288
25/04/2019
PFA MOLDOVAN GUBERNU
ALEXANDRU SILVIU, BD. PICTOR
NICOLAE GRIGORESCU NR.
47, BL. C2, AP. 84, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
SC APPELLO BRANDS SRL ,
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SB,
ROMANIA

ȘPIZZA
(531)

Clasificare Viena: 15.07.01; 15.07.21;
08.07.04; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie, pizza, pizza preparată,

pizza proaspătă, pizza (preparată), pizza
conservată, pizza congelată, pizza refrigerată,
sosuri pentru pizza, aluat pentru pizza, pizza
împăturită (calzone), blaturi de pizza, blat de
pizza, amestecuri de pizza, condimente pentru
pizza, făină pentru pizza, crusta de pizza,
blaturi de pizza coapte în prealabil, preparate
pentru pregătirea blaturilor de pizza, mâncăruri
preparate sub formă de pizza.
43. Servicii de local public, servicii de restaurant
și bar, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii de catering, servicii de catering mobil,
servicii de catering pentru firme, servicii de
catering pentru petreceri, servicii de catering
pentru banchete, serviciu de catering pentru
instituții, servicii de catering în exterior, servicii de
catering pentru centre de conferințe, servicii de
catering pentru spații special amenajate pentru
conferințe, servicii de catering pentru petreceri
de zile de naștere, servicii de catering pentru săli
spații special amenajate pentru expoziții, servicii
de catering pentru spații special amenajate
pentru târguri și expoziții, servicii de caritate,
și anume furnizarea de catering de alimente și
băuturi.
───────

ERATĂ

La depozitul M 2019 03053, din 18.04.2019, publicat în data de 25.04.2019,
dintr-o eroare materială a fost omis unul din solicitanţi.
Solicitanţii cererii M 2019 03053 sunt:
CHINA MARIUS, cu adresa: Sos. Vitan Barzesti nr. 7D, bl. 4, sc. 4, et. 5, ap. 449,
sector 4, Bucureşti
FORNEA RADU CRISTIAN, cu adresa: Str. Stoian Militaru nr. 101, bl. 3, sc. F, et. 3,
ap. 57, sector 4, Bucureşti

ERATĂ

Referitor la depozitul M 2019 03051 din 18.04.2019, publicat în data de 25.04.2019,
dintr-o eroare materială clasele de produse/servicii au fost eronat publicate.
Clasificarea corectă este:
Clasa 5 - Preparate farmaceutice, medicale si veterinare; preparate sanitare pentru
scopuri medicale; substante si alimente dietetice adaptate pentru scopuri medicale sau
veterinare, alimente pentru sugari; suplimente dietetice de uz uman si veterinar;
suplimente dietetice destinate sa suplimenteze o dieta normala sau sa aiba beneficii
pentru sanatate; înlocuitori ai meselor, alimente si bauturi dietetice, adaptate pentru uz
medical sau veterinar.
Clasa 32 - Bauturi energizante; bauturi pentru sportivi; bauturi nealcoolice; bauturi din
fructe si sucuri de fructe; siropuri si alte preparate pentru fabricarea bauturilor.

