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Cereri Mărci publicate în 03/10/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 06873 26/09/2019 FECHET PATRICIA LOREDANA

PFA
Sens și Nonsens

2 M 2019 06874 26/09/2019 MARTENS SA LUP

3 M 2019 06875 26/09/2019 GEORGIOS MALIDEROS dabeef M&E

4 M 2019 06876 26/09/2019 SC BROSTAGE EVENTS SRL BROSTAGE EVENTS

5 M 2019 06877 26/09/2019 MARIAN ALECU LEONE go

6 M 2019 06878 26/09/2019 ALLEGRO EURO BUSINESS
SRL

DOI BRUTARI

7 M 2019 06879 26/09/2019 SC TIS FARMACEUTIC SA SALITIS

8 M 2019 06881 26/09/2019 MONEYNEST SRL KANOI

9 M 2019 06882 26/09/2019 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
PEDIATRIE

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
PEDIATRIE 1926

10 M 2019 06883 26/09/2019 Recurve Legal LLC RECURVE

11 M 2019 06884 26/09/2019 S.C. SVN ROMANIA -
COMMERCIAL REAL ESTATE
ADVISORS S.R.L.

Residentialist by SVN ROMANIA

12 M 2019 06885 26/09/2019 STARTED DIGITAL SRL UNICORN EXPRESS

13 M 2019 06886 26/09/2019 Recurve Legal LLC RECURVE

14 M 2019 06887 26/09/2019 Recurve Legal LLC RECURVE

15 M 2019 06888 26/09/2019 Recurve Legal LLC RECURVE

16 M 2019 06889 26/09/2019 ASOCIATIA CALULUI DE TRAP CRITERIUL CAILOR DE TRAP

17 M 2019 06890 26/09/2019 ASOCIATIA CALULUI DE TRAP DERBY-UL DE TRAP AL
ROMANIEI

18 M 2019 06891 26/09/2019 LOREDANA TOPOLNIŢCHI PUNCT EVO

19 M 2019 06892 26/09/2019 SC CARPATHIAN SPRINGS SA Aqua Orange

20 M 2019 06893 26/09/2019 SC CARPATHIAN SPRINGS SA Aqua Cola

21 M 2019 06894 26/09/2019 SC CARPATHIAN SPRINGS SA Aqua Lime

22 M 2019 06895 26/09/2019 SC CARPATHIAN SPRINGS SA Aqua Coffee

23 M 2019 06896 26/09/2019 FLORIN LIVIU ILIE GLAMOUR OPTIC

24 M 2019 06897 26/09/2019 GRAND PIER BOUTIQUE
HOTEL SRL

GRAND PIER Boutique

25 M 2019 06898 26/09/2019 DAN MARCU FRESH-MEAT
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2019 06899 26/09/2019 DAN MARCU Snow Mission

27 M 2019 06900 26/09/2019 HOMPLEX SRL HOMPLEX

28 M 2019 06902 26/09/2019 SARMIS CAPITAL PARTNERS
SRL

Sarmis

29 M 2019 06903 26/09/2019 SARA GREEN SRL Sara Green
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(210) M 2019 06873
(151) 26/09/2019
(732) FECHET PATRICIA LOREDANA

PFA, STR. FERMELOR NR.
19, JUDEŢUL NEAMŢ, PIATRA
NEAMŢ, 610252, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)
Sens și Nonsens

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
fotografii, caractere și clișee tipografice.

───────

(210) M 2019 06874
(151) 26/09/2019
(732) MARTENS SA, STR. GRIGORE

VENTURA NR. 1, JUDEŢUL
GALAŢI, GALAŢI, 800558, GALAȚI,
ROMANIA

(740) CABINET MARILENA
COMĂNESCU, PIAŢA DOROBANŢI
NR. 4, SC. B, ET. 2, AP. 8,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010588,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LUP

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

32. Bere.
───────

(210) M 2019 06875
(151) 26/09/2019
(732) GEORGIOS MALIDEROS, STR.

STOLNICULUI NR. 6-10, BL.
A, SC. A, AP. 12, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SI TRANSFER
DE TEHNOLOGIE AGPITT SRL,
BD. LIBERTĂŢII NR. 12, BLOC 113,
SC. 2, ET. 3, AP. 28, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040129, ROMANIA

(540)

dabeef M&E

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────
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(210) M 2019 06876
(151) 26/09/2019
(732) SC BROSTAGE EVENTS SRL,

STR. NEAGRA NR. 109, JUDEŢUL
SUCEAVA, BROSTENI, SUCEAVA,
ROMANIA

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

(540)

BROSTAGE EVENTS

(531) Clasificare Viena: 26.11.09; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.21; 29.01.13; 01.03.02

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (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).

───────

(210) M 2019 06877
(151) 26/09/2019
(732) MARIAN ALECU, STR. SAPTE

DRUMURI NR. 10, AP. 30,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LEONE go

(531) Clasificare Viena: 03.01.16; 27.05.01;
27.05.04; 29.01.14

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
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.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2019 06878
(151) 26/09/2019
(732) ALLEGRO EURO BUSINESS SRL,

BULEVARDUL VOLUNTARI NR.
6D, JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
DOI BRUTARI

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

30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, paste și tăței, tapioca și sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
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patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, șerbeturi și alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri și alte condimente, gheaţă (apă
înghețată).

───────

(210) M 2019 06879
(151) 26/09/2019
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, STR.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 7000, ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
SALITIS

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale.

───────

(210) M 2019 06881
(151) 26/09/2019
(732) MONEYNEST SRL, STR. NICOLAE

GRIGORESCU NR. 5B, ET.1,
JUDEȚUL SUCEAVA, SUCEAVA,
720108, SUCEAVA, ROMANIA

(540)
KANOI

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

40. Tratament de materiale.
───────

(210) M 2019 06882
(151) 26/09/2019
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ DE

PEDIATRIE, STR. IONEL PERLEA
NR. 10, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SOCIETATEA ROMÂNĂ
DE PEDIATRIE 1926

(531) Clasificare Viena: 02.07.10; 02.07.23;
02.09.04; 02.09.07; 02.09.08; 26.01.04;
26.01.14; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.17;
27.07.01; 27.07.17; 29.01.04

(591) Culori revendicate: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.
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 înfrumusețare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
26/09/2019

(210) M 2019 06883
(151) 26/09/2019
(732) Recurve Legal LLC, 17TH

STREET, SUITE 2400,
GREENBERGTRAURIG, LLP,
TABOR CENTER, , DENVER,
80202, COLORADO, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR
1, , BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
RECURVE

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

9. Aplicații mobile descărcabile pentru facilitarea
colaborării între furnizorii de servicii juridice,
clienți, furnizorii de servicii de asistență juridică
și furnizorii de facilități de cooperare și de spații
de birouri.

───────

(210) M 2019 06884
(151) 26/09/2019
(732) S.C. SVN ROMANIA -

COMMERCIAL REAL ESTATE
ADVISORS S.R.L., STR.
ANDREI MUREȘANU NR. 21,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011841,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Residentialist by
SVN ROMANIA

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 26.11.03;
26.11.07; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2758), portocaliu (Pantone 1505), alb
(HEX=#ffffff)

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

16. Publicaţii tipărite cu privire la
managementului proprietăţii, proprietăţi
imobiliare, ipoteci şi probleme financiare conexe.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, lucrări de birou.
36. Gestionarea proprietăților (imobiliare),
afaceri imobiliare, servicii imobiliare, investiții
imobiliare, agenții imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, gestiunea bunurilor
imobiliare, intermediere pentru închirierea de
proprietăți imobiliare, servicii de consultanță
privind proprietățile imobiliare, organizare de
închirieri (doar proprietăți imobiliare), evaluări
de proprietăți imobiliare, servicii ale agențiilor
imobiliare, administrare de proprietăți imobiliare,
servicii de consiliere privind deținerea de
proprietăți imobiliare, servicii de consultanță
în materie de bunuri imobiliare, servicii
de consiliere privind investițiile în proprietăți
imobiliare, încheiere de contracte de închiriere
de bunuri imobiliare, servicii de agenție pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, intermediere
privind proprietatea comună a unei proprietăți
imobiliare, furnizare de informații în legătură
cu evaluarea bunurilor imobiliare, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru clădiri
rezidențiale, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru spații industriale, servicii de
management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, selectare și achiziție de
proprietăți imobiliare (în numele terților), servicii
de administrare a bunurilor imobiliare și a
proprietăților, furnizare de informații pe internet
privind afacerile imobiliare, servicii de agenții
imobiliare pentru închirierea de terenuri, servicii
de agenții imobiliare pentru închirierea de
clădiri, furnizare de informații privind bunuri
imobiliare și terenuri, servicii de cercetare
privind achiziția de proprietăți imobiliare, servicii
de agenție pentru vânzarea de proprietăți
imobiliare pe bază de comision, servicii de listare
de proprietăți imobiliare pentru închirierea de
case și închirierea de apartamente, servicii de
agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea
de terenuri, intermediere pentru încheierea de
acorduri privind finanțarea pentru achiziționarea
de proprietăți imobiliare, servicii de agenții
imobiliare pentru achiziția și vânzarea de clădiri,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații de clădiri, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea
spațiilor comerciale, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea de
clădiri, servicii de cesiune de contracte de
închiriere a proprietăților imobiliare, servicii de
prelungire a contractelor de închiriere pentru
proprietăți imobiliare, intermediere de contracte
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pentru arendarea și închirierea de proprietăți
imobiliare, închiriere de bunuri imobiliare și
de proprietăți, servicii ale agențiilor imobiliare
de spații comerciale, servicii de finanțare
privind dezvoltarea proprietăților imobiliare,
servicii de căutare de proprietăți imobiliare
naționale, servicii financiare privind proprietățile
imobiliare și clădirile, servicii ale agențiilor
de bunuri imobiliare rezidențiale, servicii
de consiliere privind evaluarea proprietăților
imobiliare, servicii de informații computerizate
privind proprietățile imobiliare, servicii financiare
pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare,
achiziție de proprietăți imobiliare (în numele
terților), consultanță privind achiziționarea de
bunuri imobiliare, închirieri de spații pentru
birouri (imobiliare), evaluare și gestionare de
bunuri imobiliare, furnizare de informații privind
proprietățile (imobiliare), furnizare de informații
privind bunurile imobiliare, intermediere de
închirieri de proprietăți imobiliare, servicii de
brokeraj de proprietăți imobiliare.

───────

(210) M 2019 06885
(151) 26/09/2019
(732) STARTED DIGITAL SRL, STR.

FLOREIULUI NR. 566, JUD.
PRAHOVA, VALEA DOFTANEI,
107645, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

UNICORN EXPRESS

(531) Clasificare Viena: 04.03.09; 04.03.19;
26.01.04; 26.01.15; 26.01.21

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

43. Furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă.

───────

(210) M 2019 06886
(151) 26/09/2019
(732) Recurve Legal LLC, 17TH

STREET, SUITE 2400,
GREENBERGTRAURIG, LLP,
TABOR CENTER, , DENVER,
80202, COLORADO, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR
1, , BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
RECURVE

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

35. Servicii de gestionare a furnizorilor
pentru furnizorii de servicii juridice, servicii
de consultanță în afaceri pentru facilitarea
colaborării între furnizorii de servicii juridice,
clienți, furnizorii de servicii de asistență juridică
și furnizorii de facilități de cooperare și de spații
de birouri.

───────
(210) M 2019 06887
(151) 26/09/2019
(732) Recurve Legal LLC, 17TH

STREET, SUITE 2400,
GREENBERGTRAURIG, LLP,
TABOR CENTER, , DENVER,
80202, COLORADO, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR
1, , BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
RECURVE

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

42. Platforma ca serviciu (PAAS) care include
platforme de software computerizat pentru
facilitarea colaborării între furnizorii de servicii
juridice, clienți, furnizorii de servicii de asistență
juridică și furnizorii de facilități de cooperare și
de spații de birouri, proiectarea și dezvoltarea de
noi tehnologii pentru furnizorii de servicii juridice,

danielac
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clienți, furnizori de servicii de asistență juridică și
furnizori de facilități de cooperare și de spații de
birouri.

───────
(210) M 2019 06888
(151) 26/09/2019
(732) Recurve Legal LLC, STRADA:

17TH STREET, SUITE 2400, NR.
1200, C/O GREENBERGTRAURIG,
LLP,
TABOR CENTER, DENVER, 80202,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) Cabinet M.Oproiu SRL, STR.POPA
SAVU NR.42, PARTER, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
RECURVE

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

45. Servicii de asistență juridică.
───────

(210) M 2019 06889
(151) 26/09/2019
(732) ASOCIATIA CALULUI DE TRAP,

STR. ALEXANDRU DONICI NR.
15, JUDEŢ PRAHOVA, PLOIEŞTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)
CRITERIUL CAILOR DE TRAP

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

41. Organizarea de competiţii hipice pentru cai
de trap.
42. Cercetare ştiinţifică şi evaluare în domeniul
raselor de cai.
44. Creşterea cailor.

───────

(210) M 2019 06890
(151) 26/09/2019
(732) ASOCIATIA CALULUI DE TRAP,

STR. ALEXANDRU DONICI NR.
15, JUDEŢ PRAHOVA, PLOIEŞTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)
DERBY-UL DE

TRAP AL ROMANIEI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizarea de competiţii hipice pentru cai
de trap.
42. Cercetare ştiinţifică şi evaluare în domeniul
raselor de cai.
44. Creşterea cailor.

───────

(210) M 2019 06891
(151) 26/09/2019
(732) LOREDANA TOPOLNIŢCHI, STR.

MĂCIEŞULUI NR. 17, BL. A19D,
AP. 22, JUDEŢ BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)

PUNCT EVO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.17.02

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

44. Servicii medicale, îngrijire medicală, servicii
ale clinicilor medicale, servicii de asistenţă
medicală, servicii de centre de sănătate, terapie
fizică, servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni.

───────
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(210) M 2019 06892
(151) 26/09/2019
(732) SC CARPATHIAN SPRINGS

SA, STR. REPUBLICII NR. 33,
PARTER, JUD. SUCEAVA, VATRA
DORNEI, ROMANIA

(540)
Aqua Orange

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

32. Ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri de fructe, siropuri şi
alte produse pentru prepararea băuturilor.

───────

(210) M 2019 06893
(151) 26/09/2019
(732) SC CARPATHIAN SPRINGS

SA, STR. REPUBLICII NR. 33,
PARTER, JUD. SUCEAVA, VATRA
DORNEI, ROMANIA

(540)
Aqua Cola

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

32. Ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.

───────

(210) M 2019 06894
(151) 26/09/2019
(732) SC CARPATHIAN SPRINGS

SA, STR. REPUBLICII NR. 33,
PARTER, JUD. SUCEAVA, VATRA
DORNEI, ROMANIA

(540)
Aqua Lime

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

32. Ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri de fructe, siropuri şi
alte produse pentru prepararea băuturilor.

───────

(210) M 2019 06895
(151) 26/09/2019
(732) SC CARPATHIAN SPRINGS

SA, STR. REPUBLICII NR. 33,
PARTER, JUD. SUCEAVA, VATRA
DORNEI, ROMANIA

(540)
Aqua Coffee

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

32. Ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri de fructe, siropuri şi
alte produse pentru prepararea băuturilor.

───────

(210) M 2019 06896
(151) 26/09/2019
(732) FLORIN LIVIU ILIE, STR. DR.

VICTOR GOMOIU NR. 12, BL.I19,
SC.1, ET.2, AP.11, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)

GLAMOUR OPTIC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.04.18

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de asistenţă medicală, servicii
de testare a vederii([opticieni), imagistică optică
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pentru diagnosticare medicală, servicii prestate
de opticieni, montarea de lentile optice.

───────

(210) M 2019 06897
(151) 26/09/2019
(732) GRAND PIER BOUTIQUE HOTEL

SRL, CALEA ŞERBAN VODĂ
NR. 22-24, CORP C, ET. P+1,
AP. 1, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH , ŞOS.
PANTELIMON, NR. 243, SECTOR 2
, BUCUREŞTI, 021608 ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GRAND PIER Boutique

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 01.01.05; 26.01.18;
26.11.12

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

clase:
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane,
bice, harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi,
lese şi îmbrăcăminte pentru animale (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de agenţii de import-export, regruparea la
un loc în avantajul terţilor a diverselor
produse (exceptând transportul), permiţând
consumatoritor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod prin magazine en gross sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondeţă sau prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web, prin intermediul
caselor de comenzi şi prin intermediul emisiunilor
de teleshopping.

───────

(210) M 2019 06898
(151) 26/09/2019
(732) DAN MARCU, BLD. UVERTURII

NR. 83, BL. O15, SC. C, ET. 1,
APT. 58, SECTOR 6 , BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) IP Boutique - Cabinet PI Claudia
Jelea, STR. 23 AUGUST, NR.
244-20C, JUD. ILFOV, OTOPENI,
075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

FRESH-MEAT

(531) Clasificare Viena: 03.05.01; 03.05.24;
27.05.02; 27.05.17

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

39. Organizare de excursii, organizare de
excursii pentru turiști, organizare și rezervare
de excursii, servicii de transport pentru excursii
turistice, servicii de organizare de excursii pentru
turiști, organizare și rezervare de excursii de o
zi, organizare de excursii incluse în pachetele
de vacanță, servicii de vizitare a obiectivelor
turistice, ghid turistic și excursii, furnizare de
informații pentru turiști despre excursii și tururi de
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oraș, planificare și organizare de tururi de oraș
și de excursii de o zi, organizarea de transport
pe perioada vacanței, toate serviciile de mai sus
sunt legate de organizarea excursiilor, vara şi
iarna.
41. Organizarea de evenimente sportive,
organizare de competiții sportive și evenimente
sportive, organizare și coordonare de
evenimente sportive, tabere de recreere
(divertisment), cursuri în cadrul taberelor
educative, tabere de vară (divertisment
și educație), servicii de tabere de vară
(divertisment), cursuri de instruire în tabere
educative, organizare de activități sportive
pentru tabere de vară, organizare de activități
de divertisment pentru tabere de vară, servicii
de centre de amuzament pentru taberele de
vacanță, cursuri în cadrul taberelor educative
referitoare la drumeții montane, instruire în
sporturi de iarnă, organizarea și conducerea de
workshop-uri, ateliere de formare, coordonare de
cursuri, seminarii și ateliere de lucru, organizare
de excursii pentru divertisment, organizare
de seminarii, organizare de seminarii și
congrese, desfășurare de seminarii de instruire,
organizarea de seminarii în scopuri recreative,
organizare de seminarii pe teme recreative,
realizare, coordonare și organizare de seminarii,
organizare și coordonare de seminarii în grupuri
restrânse, antrenament sportiv, servicii sportive,
activități sportive, educație sportivă, pregătire
sportivă, toate serviciile de mai sus sunt legate
de organizarea evenimentelor sportive, pe timp
de vară şi de iarnă.

───────

(210) M 2019 06899
(151) 26/09/2019
(732) DAN MARCU, BLD. UVERTURII

NR. 83, BL. O15, SC. C, ET. 1,
APT. 58, SECTOR 6 , BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) IP Boutique - Cabinet PI Claudia
Jelea, STR. 23 AUGUST, NR.
244-20C, JUD. ILFOV, OTOPENI,
075100, ILFOV, ROMANIA

(540)
Snow Mission

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

39. Organizare de excursii, organizare de
excursii pentru turiști, organizare și rezervare

de excursii, servicii de transport pentru excursii
turistice, servicii de organizare de excursii
pentru turiști, organizare de excursii incluse
în pachetele de vacanță, servicii de vizitare
a obiectivelor turistice, ghid turistic și excursii,
furnizare de informații pentru turiști despre
excursii și tururi de oraș, organizarea de
transport pe perioada vacanței, toate serviciile
de mai sus se referă la organizarea de excursii
ce includ si ateliere privind sporturi precum
snowboard, ski, în diverse locaţii (inclusiv locaţii
exotice).
41. Organizare de competiții sportive și
evenimente sportive, organizare și coordonare
de evenimente sportive, tabere de recreere
(divertisment), cursuri în cadrul taberelor
educative, tabere de vară (divertisment
și educație), servicii de tabere de vară
(divertisment), cursuri de instruire în tabere
educative, organizare de activități sportive
pentru tabere de vară, organizare de activități
de divertisment pentru tabere de vară, cursuri în
cadrul
taberelor educative referitoare la drumeții
montane, instruire în sporturi de iarnă,
organizarea și conducerea de workshop-uri,
ateliere de formare, coordonare de cursuri,
seminarii și ateliere de lucru, organizare
de excursii pentru divertisment, organizare
de seminarii, organizare de seminarii și
congrese, desfășurare de seminarii de instruire,
organizarea de seminarii în scopuri recreative,
organizare de seminarii pe teme recreative,
realizare, coordonare și organizare de seminarii,
organizare și coordonare de seminarii în
grupuri restrânse, antrenament sportiv, servicii
sportive, activități sportive, educație sportivă,
pregătire sportivă, toate serviciile de mai sus
se referă la organizarea de evenimente si
ateliere de perfecţionare pentru sporturi precum
snowboard, ski, în diverse locaţii (inclusiv locaţii
exotice).

───────
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(210) M 2019 06900
(151) 26/09/2019
(732) HOMPLEX SRL, BD. PIPERA

NUMAR 1, NR. 1/VII, CLĂDIREA
NORD CITY TOWER, ET. 7, JUD.
ILFOV
SECTOR/ORAS: VOLUNTARI,
STAT/JUDET: ILFOV, COD
POSTAL: , VOLUNTARI, 077191,
ILFOV, ROMANIA

(540)
HOMPLEX

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

7. Mașini automate de vânzare (distribuitoare
automate).
9. Aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric,
aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor, aparate şi instrumente
ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărire, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice,
suporţi de înregistrare magnetici, discuri acustice
şi mecanisme pentru aparate cu preplată,
extinctoare, case înregistratoare, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea informaţiei
şi
calculatoare.
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercectare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2019 06902
(151) 26/09/2019
(732) SARMIS CAPITAL PARTNERS

SRL, STR. HELESTEULUI NR. 7,
DEMISOL, CAMERA 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Sarmis

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

35. Gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Afaceri financiare, afaceri monetare, afaceri
imobiliare.

───────

(210) M 2019 06903
(151) 26/09/2019
(732) SARA GREEN SRL, STR. ELENA

SI VASILE COJOCARU NR.
20, SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC APPELLO BRANDS SRL ,
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SB,
ROMANIA

(540)

Sara Green

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.03.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
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