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Cereri Mărci publicate în 03/06/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 03835 27/05/2019 SC OCEAN FISH SRL Ocean Fish Norwegian passion

for fish!

2 M 2019 03859 27/05/2019 ICEBERG DISTRIBUTION SRL BON VISAGE

3 M 2019 03889 27/05/2019 IOANA ELENA RAŢĂ REGIOIMPACT

4 M 2019 03890 27/05/2019 SC BIO EEL SRL BIOEEL SINUCALM- RESPIR
UŞOR Extracte din plante + Zinc

5 M 2019 03891 27/05/2019 S.C. ROMTEST ELECTRONIC
S.R.L.

ROMTEST ELECTRONIC

6 M 2019 03892 27/05/2019 S.C.REGGIA CAPITAL & REAL
ESTATE S.R.L.

E-NOVATION LOFT Cluj

7 M 2019 03893 27/05/2019 SC CHEMARK ROM SRL AGENTUL ANTISTRES chemark
rom Protejăm rodul muncii tale!

8 M 2019 03894 27/05/2019 SC CHEMARK ROM SRL chemark rom Protejăm rodul
muncii tale! 7 PRODUSE
MINUNE

9 M 2019 03895 27/05/2019 FRANKLY S.R.L. trey

10 M 2019 03896 27/05/2019 CYTOGENOMIC MEDICAL
LABORATORY SRL

linea vita

11 M 2019 03897 27/05/2019 INTERMEDICAS WORLDWIDE
SRL

CONCIERGE MEDICINE

12 M 2019 03898 27/05/2019 CONSTANTIN GHEORGHE
CIOLTAN

bewow

13 M 2019 03899 27/05/2019 IOAN TIMIS LEMNARIA

14 M 2019 03900 27/05/2019 S.C. INTENSA TRAINING SRL intensa Training & Events

15 M 2019 03901 27/05/2019 MARINEL CATALIN
PRISCORNITA

BLITZ VIP

16 M 2019 03902 27/05/2019 TĂTAR CRISTIAN OVIDIU Lord's Best music in town SINCE
2001

17 M 2019 03903 27/05/2019 SC. SIR LECA IMOB S.R.L. LECA IMOB GRUP IMOBILIAR /
TRADUCERI / INVESTITII

18 M 2019 03904 27/05/2019 Bogdan Gabriel Stanciu
Olivia Stanciu
Maria Cristiana Belodan
Maria Andreea Nemens

11.22

19 M 2019 03906 27/05/2019 SC TRADY 2000 SRL T&D Italy

20 M 2019 03907 27/05/2019 SC TRADY 2000 SRL Veritas
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2019 03908 27/05/2019 SC TRADY 2000 SRL PREMIUM T&D

22 M 2019 03909 27/05/2019 MEZA OPTIM SRL Mondo Meatballs Mondo
Chiftelute

23 M 2019 03910 27/05/2019 GP SERVICESS & COMMERCE
SRL

Delicios Românesc GUSTUL
GRĂDINII

24 M 2019 03911 27/05/2019 MKM Activ Trading SRL Zenai

25 M 2019 03912 27/05/2019 SOMALAC S.A. PICOT

26 M 2019 03913 27/05/2019 RÓNA Dohányfeldolgozó
Korlátolt Felelösségü Társaság

DON ALFREDO

27 M 2019 03914 27/05/2019 CĂTĂLIN -SILVIU- STELIAN
PETREANU

BAROQUE EVENTS & GARDEN

28 M 2019 03915 27/05/2019 CRISTINA-IULIANA GRAMA UNA straie vii

29 M 2019 03916 27/05/2019 EUROTABERE SRL Tabăra ReCreativ
www.recreativ.ro

30 M 2019 03917 27/05/2019 COSTIN GACHE Gache Costin

31 M 2019 03918 27/05/2019 PAULA SIMONA BALUŢĂ MIKADO

32 M 2019 03919 27/05/2019 SANIENCE SRL TOSERA

33 M 2019 03920 27/05/2019 SC CUPONIX SRL hiphip

34 M 2019 03921 27/05/2019 SANIENCE SRL TOSEDA

35 M 2019 03922 27/05/2019 SC DOTCOM IT PRO SRL PIZZERIA MAMMA MIA
CRANGASI

36 M 2019 03923 27/05/2019 GYORGY BODI EXPERTUL TAU IN LENTILE
PROGRESIVE



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
27/05/2019

(210) M 2019 03835
(151) 27/05/2019
(732) SC OCEAN FISH SRL, DN 2,

KM 14, NR. 72, JUDEŢUL ILFOV,
COMUNA AFUMAŢI, 077010,
ILFOV, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Ocean Fish Norwegian
passion for fish!

(531) Clasificare Viena: 03.09.04; 03.09.10;
26.03.05; 26.03.15; 26.11.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.10; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, roşu

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, 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).
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).

───────

(210) M 2019 03859
(151) 27/05/2019
(732) ICEBERG DISTRIBUTION SRL,

ȘOS. PIPERA-TUNARI NR. 86-88,
VILA 8, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
BON VISAGE

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

30. Chec, chec cu cremă de cocos, chec
cu cremă de ciocolată, chec cu creme şi
arome diverse, biscuiţi simpli, biscuiţi cu creme,
arome şi culori diverse, produse de patiserie şi
cofetărie, dulciuri de diverse sortimente (spume
pentru desert, ciocolată, napolitane, jeleuri de
fructe, bomboane), cafea, ceai,zahăr, orez, făină
şi preparate făcute din cereale.
35. Servicii de import, regruparea în avantajul
terţilor a produselor din clasa 30 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 03889
(151) 27/05/2019
(732) IOANA ELENA RAŢĂ, STR. ION

CREANGĂ NR. 106, BLOC C1,
AP.4, JUD. IASI, IAŞI, 700381, IAȘI,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI NR. 39, AP.12,
JUDEŢUL MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, 540543

(540)
REGIOIMPACT

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2019 03890
(151) 27/05/2019
(732) SC BIO EEL SRL, STR. BEGA NR.

5, JUD. MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

BIOEEL SINUCALM-
RESPIR UŞOR Extracte

din plante + Zinc

(531) Clasificare Viena: 26.04.14; 26.04.16;
02.03.02; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.17;
29.01.12

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

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

───────

(210) M 2019 03891
(151) 27/05/2019
(732) S.C. ROMTEST ELECTRONIC

S.R.L., STR. IACOBENI NR.
4, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

ROMTEST ELECTRONIC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.10; 26.04.16; 29.01.12

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

clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice , aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compact-
discuri, DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie.
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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) M 2019 03892
(151) 27/05/2019
(732) S.C.REGGIA CAPITAL & REAL

ESTATE S.R.L. , SSTR. ION
IONESCU DE LA BRAD NR.
5A, ET. 2, SALA 02, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

E-NOVATION LOFT Cluj

(531) Clasificare Viena: 26.01.10; 26.01.16;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare. (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).

───────

(210) M 2019 03893
(151) 27/05/2019
(732) SC CHEMARK ROM SRL, STR.C-

TIN BRÂNCOVEANU NR.34A,
BL.15, SC.A, AP.5, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

AGENTUL ANTISTRES
chemark rom Protejăm

rodul muncii tale!

(531) Clasificare Viena: 26.05.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
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de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 03894
(151) 27/05/2019
(732) SC CHEMARK ROM SRL, STR.C-

TIN BRÂNCOVEANU NR.34A,
BL.15, SC.A, AP.5, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

chemark rom Protejăm
rodul muncii tale! 7
PRODUSE MINUNE

(531) Clasificare Viena: 26.05.17; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.13;
27.07.02; 27.07.04

(591) Culori revendicate:alb, albastru,
portocaliu

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
27/05/2019

medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 03895
(151) 27/05/2019
(732) FRANKLY S.R.L., STR. DR. SAVINI

NR. 3A, CAMERA 3, BL. J4, SC. B,
ET. 2, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

trey

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.01

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

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi.

───────

(210) M 2019 03896
(151) 27/05/2019
(732) CYTOGENOMIC MEDICAL

LABORATORY SRL, CALEA
FLOREASCA NR. 35, PARTER,
ET. 1 ŞI 2, AP. 1 ŞI 2, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

linea vita

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

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

clase:
42. Servicii de cercetare stiintifică pentru scopuri
medicale, cercetare biologică, servicii de chimie,
cercetare chimică, studii clinice, cercetare
ştiintifică, servicii de laboratoare ştiintifice,
cercetare în domeniul cosmeticii.
44. Testare genetica în scopuri medicale,
servicii de testare, monitorizare si raportare
medicală, efectuarea de teste medicale pentru
diagnosticare sau tratamente, efectuarea de
analiza ADN si ARN în scopuri medicale,
furnizarea de informatii de cercetare medicala în
domeniul geneticii, efectuarea de teste genetice
pentru medicina preventivă, efectuarea de teste
genetice pentru scopuri medicale de prevenţie,
servicii medicale, servicii de îngrijire medicală,
îngrijire sanitară si de înfrumuseţare oferite de
persoane sau întreprinderi persoanelor, servicii
de analiză medicală referitoare la tratamentul
persoanelor (precum examinarile cu raxe X
şi prelevarea de probe de sânge), servicii de
inseminare artificială, servicii de fertilizare in
vitro, îngrijirea sănătaţii, servicii de centre de
sănătate, consiliere în domeniul sănătaţii, servicii
de spitalicesti, servicii medicale clinice.

───────
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(210) M 2019 03897
(151) 27/05/2019
(732) INTERMEDICAS WORLDWIDE

SRL, STR. MARESAL AVERESCU
NR. 15B-15C, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CONCIERGE MEDICINE

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu
(PANTONE=2053334)

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

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2019 03898
(151) 27/05/2019
(732) CONSTANTIN GHEORGHE

CIOLTAN, STR. FOISORULUI
NR. 10, ET. 2, AP. 13, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 031179,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
bewow

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
32. Bere, ape nimerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

───────

(210) M 2019 03899
(151) 27/05/2019
(732) IOAN TIMIS, STR. VICTORIEI

NR. 84 A, JUDEŢ MARAMUREŞ,
BORSA, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS S.R.L., STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUD. CLUJ, CLUJ, ROMANIA

(540)

LEMNARIA

(531) Clasificare Viena: 06.01.02; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17; 23.01.01

(591) Culori revendicate:galben, verde,
visiniu

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

2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, 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).
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 03900
(151) 27/05/2019
(732) S.C. INTENSA TRAINING SRL,

STR. BUCUREŞTI NR. 74, ET. 1,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS S.R.L., STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUD. CLUJ, CLUJ, ROMANIA

(540)

intensa Training & Events

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 26.11.05;
27.05.01; 27.05.17

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

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (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 03901
(151) 27/05/2019
(732) MARINEL CATALIN

PRISCORNITA, STR. ANTON
BACALBASANR. 19, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS S.R.L., STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUD. CLUJ, CLUJ, ROMANIA

(540)

BLITZ VIP

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

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ
online şi offline cu produse diverse.
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).

───────
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(210) M 2019 03902
(151) 27/05/2019
(732) TĂTAR CRISTIAN OVIDIU, STR.

MUCATEI NR. 6, JUDEŢ BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

Lord's Best music
in town SINCE 2001

(531) Clasificare Viena: 02.01.05; 27.05.01;
27.05.17

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 03903
(151) 27/05/2019
(732) SC. SIR LECA IMOB S.R.L., STR.

SLANICULUI NR. 5, BL. 5, SC. A,
AP. 11, JUDEŢ BACAU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

(540)

LECA IMOB GRUP
IMOBILIAR /

TRADUCERI / INVESTITII

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 07.03.11;
17.03.01; 17.03.03; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
36. Servicii imobiliare.

───────

(210) M 2019 03904
(151) 27/05/2019
(732) Bogdan Gabriel Stanciu, STR.

NERVA TRAIAN NR. 15, AP.
31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
Olivia Stanciu, STR. NERVA
TRAIAN NR. 15, AP. 31, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
Maria Cristiana Belodan, STR.
MIHAI EMINESCU NR. 9, AP. 6,
JUDEŢ OLT, CARACAL, OLT,
ROMANIA
Maria Andreea Nemens, STR.
ORLANDO NR. 1, AP. 4B, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
11.22

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

35. Servicii de comunicare publicitară, reclame,
consultanta de marketing şi comunicare,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relaţiile publice, publicitate, conducerea si
administrarea afacerilor.

───────
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(210) M 2019 03906
(151) 27/05/2019
(732) SC TRADY 2000 SRL, CALEA

CĂLĂRAŞILOR NR. 114, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

T&D Italy

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 24.17.25; 26.11.13; 26.01.18

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu,
gri, alb, negru

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

6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 03907
(151) 27/05/2019
(732) SC TRADY 2000 SRL, CALEA

CĂLĂRAŞILOR NR. 114, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Veritas

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.13; 26.11.06

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

clase:
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 03908
(151) 27/05/2019
(732) SC TRADY 2000 SRL, CALEA

CĂLĂRAŞILOR NR. 114, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
PREMIUM T&D

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

6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2019 03909
(151) 27/05/2019
(732) MEZA OPTIM SRL, SPLAIUL

UNIRII NR. 9, BL. 5, SC. B, AP. 115,
JUD. ILFOV
, POPEŞTI-LEORDENI, 077160 ,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Mondo Meatballs
Mondo Chiftelute

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 01.15.11; 08.07.25; 26.01.01

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 03910
(151) 27/05/2019
(732) GP SERVICESS & COMMERCE

SRL, STR. ZIZIN NR. 16, PARTER,
CAMERA 2, BL. V101A, SC. 1,
AP. 2, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL , STR. RĂSPÂNTIILOR
NR. 37, ET.1, AP.2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020547, ROMANIA

(540)

Delicios Românesc
GUSTUL GRĂDINII

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 02.03.12; 02.03.23

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

29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și coapte, jeleuri, gemuri, compoturi.
31. Fructe și legume proaspete, ierburi
proaspete, plante și flori naturale.

───────

(210) M 2019 03911
(151) 27/05/2019
(732) MKM Activ Trading SRL , STR.

GHIMPATI NR. 17, BL. 3, SC. 2, AP.
36, PARTER, SECTOR 4
, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Zenai

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de
dinţi.
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, automate de
vânzare şi mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, echipament pentru stingerea
incendiilor.
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curăţare, lâna metalică,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 03912
(151) 27/05/2019
(732) SOMALAC S.A., 42F RUE DES

VETERINAIRES-ANDERLECHT,
BRUXELLES, 1070, BELGIA

(740) SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

(540)
PICOT

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

5. Alimente pentru sugari.
───────

(210) M 2019 03913
(151) 27/05/2019
(732) RÓNA Dohányfeldolgozó

Korlátolt Felelösségü Társaság,
VÁMRAKTÁR UTCA 1,
DEBRECEN, 4030, UNGARIA

(740) SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

(540)
DON ALFREDO

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

34. Produse din tutun, tutun brut sau prelucrat,
tutun de fumat, tutun fără fum, nu pentru fumat
(smokeless tobacco), tutun de mestecat, ţigări,
ţigarete şi trabucuri, pastile de nicotină derivate
din tutun pentru utilizare orală, punguţe de
nicotină fără tutun, de uz oral, nu pentru uz
medical, pipe, tutun de prizat, înlocuitori de tutun,
nu pentru uz medical sau curativ, înlocuitori de
tutun, în special ţigări/ ţigarete şi trabucuri care
conţin înlocuitori de tutun, nu pentru uz medical
sau curativ, ceai pentru fumat ca înlocuitor de
tutun, ierburi şi plante pentru fumat, articole
pentru fumători, în special tuburi pentru ţigări/
ţigarete cu şi fără filtre, tuburi pentru trabucuri,
butucel de pipe (pipe tampers), dispozitive
de curăţat pipe de tutun (pipe cleaners),
maşini manuale pentru injectarea tutunului în
tuburile de hârtie, brichete pentru fumători,
brichete pentru trabucuri, chibrituri, scrumiere,
muştiucuri (mouth pieces) pentru pipă, vârfuri/
muştiucuri (tips) din chihlimbar pentru trabucuri
şi suporturi de ţigări/ţigarete, umidificatoare
pentru tutun, umidificatoare pentru trabucuri,
hârtie pentru ţigări/ţigarete, ţigări electrice şi
electronice, trabucuri electrice şi electronice,
ţigarete electrice şi electronice, pipe electrice şi
electronice, vaporizatoare orale pentru fumători,
dispozitive pentru vaporizarea tutunului, a
produselor din tutun şi a înlocuitorilor de tutun,
dispozitive electronice de inhalare de nicotină,
atomizoare şi cartomizoare pentru
trabucuri electrice şi electronice, ţigări electrice
şi electronice, ţigarete electrice şi electronice,
pipe electrice şi electronice şi aparate de
fumat electrice şi electronice, lichide, fiole
(ampoules) şi cartuşe pentru ţigări electrice şi
electronice, trabucuri electrice şi electronice,
ţigarete electrice şi electronice, pipe electrice
şi electronice, lichide de reumplere (refill
liquids) pentru a fi folosite in trabucuri electrice
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şi electronice, ţigări electrice şi electronice,
ţigarete electrice şi electronice, pipe electrice
şi electronice şi aparate de fumat electrice
şi electronice, în special lichide cu sau fără
nicotină, lichide pe bază de propilen glicol şi/sau
glicerină veqetală, fiole (ampoules) şi cartuşe de
reumplere (refill cartridges) pentru a fi folosite în
ţigări electrice şi electronice, trabucuri electrice
şi electronice, ţigarete electrice şi electronice,
pipe electrice şi electronice şi aparate de fumat
electrice şi electronice, arome, altele decât
uleiuri esentiale, şsi soluţii pentru trabucuri
electrice şi electronice, ţigări electrice şi
electronice, ţigarete electrice şi electronice,
pipe electrice şi electronice şi aparate de
fumat electrice şi electronice, suporturi pentru
pipe electrice şi electronlce, trabucuri electrice
şi electronice, ţigări electrice şi electronice,
ţigarete electrice şi electronice, seturi pentru
trabucuri electrice si electronice, ţigări electrice
şi electronice, ţigarete electrice şi electronice,
pipe pentru fumători, electrice şi electronice, părţi
şi piese de schimb pentru trabucuri electrice
şi electronice, ţigări electrice şi electronice,
ţigarete electrice şi electronice, pipe electrice
şi electronice şi aparate de fumat electrice şi
electronice precum şi pentru dispozitivele de
vaporizare a tutunului, a produselor din tutun şi
a înlocuitorilor de tutun, în special ţevi de pipe
(pipe steams), ţigări fără furn, nu pentru fumat
(smokeless cigarettes), vaporizatoare de pipe,
muştiucuri (mouth pieces) pentru ţigari electrice
şi electronice, trabucuri electrice şi electronice şi
ţigarete electrice şi electronice, cutii şi recipiente
(containers) special concepute pentru produsele
menţionate anterior, dispozitive electronice de
curăţare a ţigărilor.

───────

(210) M 2019 03914
(151) 27/05/2019
(732) CĂTĂLIN -SILVIU- STELIAN

PETREANU, STR. BÂRCA
NR. 8, BL.M194, SC.1, ET.4,
AP.24, SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, 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)

BAROQUE EVENTS
& GARDEN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.11; 27.05.17; 27.05.21; 26.11.06;
26.11.12; 25.01.25

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

41. Organizare de evenimente de ceremonie,
disc jockeys pentru petreceri şi evenimente
speciale, servicii de maestru de ceremonii pentru
petreceri şi evenimente speciale, divertisment
în timp real şi servicii de divertisment
muzical, servicii de cluburi de noapte
(divertisment), organizare şi planificarea de
petreceri, consultanţă în materie de planificare
de evenimente, consultanţă în materie de
planificare de evenimente cu scop cultural și
educativ,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment şi sportiv.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii de catering.

───────
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(210) M 2019 03915
(151) 27/05/2019
(732) CRISTINA-IULIANA GRAMA,

STR. PREVEDERII NR. 14-18/28,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

UNA straie vii

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 26.01.04;
26.01.15; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Black 6C), roşu (Pantone 1788C), alb
(Pantone Trans. White)

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
26. Dantelă, şnur şi broderie, produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de
tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie, flori
artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr fals.

───────

(210) M 2019 03916
(151) 27/05/2019
(732) EUROTABERE SRL, STR. FERMEI

NR. 82D, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI,
700282, IAȘI, ROMANIA

(540)
Tabăra ReCreativ
www.recreativ.ro

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

41. Tabere de recreere, tabere pentru călărie,
tabere de vară (divertisment și educație), servicii
de tabere de
vară (divertisment), organizare de activități
sportive pentru tabere de vară, organizare de
activități
educative pentru tabere de vară, organizare
de activități culturale pentru tabere de vară,
organizare de activități de divertisment pentru
tabere de vară.

───────

(210) M 2019 03917
(151) 27/05/2019
(732) COSTIN GACHE, STR.

ARDEALULUI NR. 10, BL. E
32, SC. C, AP. 32, JUDEŢUL
CONSTANŢA
, CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

Gache Costin

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrație comercială.

───────
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(210) M 2019 03918
(151) 27/05/2019
(732) PAULA SIMONA BALUŢĂ, STR.

SPORTIV CATALIN BERCU NR.
11, AP. 14, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA , ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR.94,
BL.14A, SC.4, ET. 2, AP.127,
SECTOR 1 , BUCUREŞTI ,
ROMANIA

(540)
MIKADO

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

3. Preparate pentru parfumarea camerei,
beţigase parfumate, odorizante de cameră,
parfumuri pentru cameră, rezerve pentru
dozatoare electrice şi non-electrice de parfum
pentru cameră.

───────

(210) M 2019 03919
(151) 27/05/2019
(732) SANIENCE SRL, STR. FREDERIC

CHOPIN NR. 1A, AP. 2, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR.5, BL. C
14, SC. B, AP. 41, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
TOSERA

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

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 03920
(151) 27/05/2019
(732) SC CUPONIX SRL, BD. PIPERA

NR. 154, JUDEŢUL ILFOV
, VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

hiphip

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

clase:
25. Încălțăminte de plajă și sandale,
încălțăminte pentru timpul liber, articole pentru
acoperirea capului,
încălțăminte de ploaie, îmbrăcăminte,
încălțăminte.
35. Prezentări de produse și servicii de afișare
a produselor, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse,
regruparea diverselor produse, în folosul
terților (cu excepția transportului lor), permițand
consumatorului
să le vadă și să le cumpere, comod., servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul vestimentar.

───────
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(210) M 2019 03921
(151) 27/05/2019
(732) SANIENCE SRL, STR. FREDERIC

CHOPIN NR. 1A, AP. 2, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR.5, BL. C
14, SC. B, AP. 41, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
TOSEDA

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

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

───────

(210) M 2019 03922
(151) 27/05/2019
(732) SC DOTCOM IT PRO SRL, STR.

OLĂNEŞTI NR. 6, BL. 38, SC. 2,
AP. 106, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
040601, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PIZZERIA MAMMA

MIA CRANGASI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Livrare de pizza (transport).

───────

(210) M 2019 03923
(151) 27/05/2019
(732) GYORGY BODI, STR. BARBU

DELAVRANCEA NR. 10, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, 500334,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)
EXPERTUL TAU IN

LENTILE PROGRESIVE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Lentile, lentile pentru ochelarii, lentile
corectoare (optică), lentile oftalmologice.
35. Publicitate, consultanță privind organizarea
de campanii promoționale în afaceri, campanii de
marketing,
dezvoltare de campanii promoționale, pregătire
de campanii publicitare, derularea campaniilor
promoţionale pentru întreprinderi comerciale,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod.

───────


