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Cereri Mărci publicate în 04/11/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 07612 28/10/2019 ENVIRONCOSMETICS SRL DEPLIN

2 M 2019 07633 28/10/2019 DACIA PLANT SRL Beeo Beeseptol

3 M 2019 07634 28/10/2019 DONA. LOGISTICA S.A. Dormifer

4 M 2019 07635 28/10/2019 DONA. LOGISTICA S.A. RapiDorm

5 M 2019 07637 28/10/2019 COSMO PHARM S.R.L. SUPER BEAUTY Beauty
Support Formula

6 M 2019 07638 28/10/2019 SC AUDENTES SRL CRATITA BUNICII

7 M 2019 07639 28/10/2019 TATIANA CODREANU TRANSBUS CODREANU

8 M 2019 07641 28/10/2019 RUXANDRA-MARIA MERCEA Wellbeing Institute

9 M 2019 07642 28/10/2019 STEFAN VOICU
ALEXANDRU VASILE

ETHEROS

10 M 2019 07644 28/10/2019 TRUST24LAMA SRL BUZ

11 M 2019 07645 28/10/2019 SC FARMACIA BAJAN SRL Drogheria Băjan Totul pentru
sănătatea ta!

12 M 2019 07646 28/10/2019 LARISA PLATON PLATIMAR PRIME

13 M 2019 07647 28/10/2019 RAZVAN-ALEXANDRU PELMUS SAGA Music Festival

14 M 2019 07648 28/10/2019 STEFAN DRAGOS STANCU SOUVLAQUERIA

15 M 2019 07649 28/10/2019 VALMAND BIJUTERII-
DIAMANTE-PLATINĂ SRL

VALMAND

16 M 2019 07650 28/10/2019 CRISTIAN SIMION minimap.ro

17 M 2019 07651 28/10/2019 FRIGO TRADE
INTERNATIONAL SRL

18 M 2019 07652 28/10/2019 FUNDATIA DAN VOICULESCU
PENTRU DEZVOLTAREA
ROMANIEI

Ziua Recunostintei pentru
Valorile Nationale

19 M 2019 07653 28/10/2019 John Ionescu
SC ZENYTH
PHARMACEUTICALS SRL

DR. IONESCU'S Cell Energy

FRIGO TRADE
CONSTRUCTION 
INTERNATIONAL

20 M 2019 07654 28/10/2019 SC ICE DYP BALAS SRL MAXI MAGIC

21 M 2019 07655 28/10/2019 SC ICE DYP BALAS SRL TRIPLE MAGIC

22 M 2019 07656 28/10/2019 Wallberg Properties SRL ARAD PLAZA 
                                         

23 M 2019 07657 28/10/2019 SC ICE DYP BALAS SRL BIBI CON
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2019 07658 28/10/2019 LA CASA RISTORANTE

PIZZERIA PANE DOLCE SRL
la casa

25 M 2019 07659 28/10/2019 SC ICE DYP BALAS SRL MAGIC CON

26 M 2019 07660 28/10/2019 SC MIARBAL PROD SRL VERUM NATURAL

27 M 2019 07661 28/10/2019 SC ALPHA EXPERT BIZ SRL Dulce și sărat

28 M 2019 07662 28/10/2019 OVIDIU DUTU THE ZOO BAND
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(210) M 2019 07612
(151) 28/10/2019
(732) ENVIRONCOSMETICS SRL, STR.

ORZOAIA DE SUS NR. 20, JUD.
PRAHOVA, URLATI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
DEPLIN

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire si
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.

───────

(210) M 2019 07633
(151) 28/10/2019
(732) DACIA PLANT SRL , STR.

HARMANULUI , FN, JUD. BRAŞOV,
, BOD, 507015 , BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Beeo Beeseptol

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13; 03.13.04; 03.13.05; 26.04.03

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

clase:
5. Suplimente alimentare, 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.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2019 07634
(151) 28/10/2019
(732) DONA. LOGISTICA S.A., STR.

PADURII NR. 4, JUD. ILFOV ,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)
Dormifer

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.

───────

(210) M 2019 07635
(151) 28/10/2019
(732) DONA. LOGISTICA S.A., STR.

PADURII NR. 4, JUD. ILFOV ,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)
RapiDorm

(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.

───────
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(210) M 2019 07637
(151) 28/10/2019
(732) COSMO PHARM S.R.L. , B-

DUL CORNELIU COPOSU, NR.
5, BL. 103, SC.3, ET.7, AP.74,
SECTOR 3, BUCURESTI, 704911,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL
DE ARGINT NR. 68, ET. 2, AP. 4,
SECTOR 4
, BUCUREŞTI, 040558 , ROMANIA

(540)

SUPER BEAUTY Beauty
Support Formula

(531) Clasificare Viena: 26.04.16; 26.04.18;
29.01.12; 26.11.12; 27.05.02; 27.05.10;
27.05.17

(591) Culori revendicate:magenta (Pantone
Rhodamine Red C, Pantone 248),
grena (Pantone 262 C), alb

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale.

───────

(210) M 2019 07638
(151) 28/10/2019
(732) SC AUDENTES SRL, STR. CAROL

I NR. 128A, JUD.DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(540)

CRATITA BUNICII

(531) Clasificare Viena: 11.03.18; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.01

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#E23F06)

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

35. Publicitate, administrație comercială,
publicitate online, publicitate radiofonică,
publicitate televizată, promovarea afacerii
(publicitate), agenții de publicitate, publicitate
prin bannere, publicitate în cinematografe,
publicitate și marketing, organizarea de
publicitate, publicitate prin corespondență,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate pentru cinematografe, publicitate în
reviste, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, servicii promoționale
de publicitate, publicitate cu răspuns direct,
publicitate pentru pelicule cinematografice,
publicitate pe peliculă cinematografică, servicii
de publicitate exterioară, promovare (publicitate)
de concerte, administrare a afacerilor pentru
restaurante, servicii de marketing în domeniul
restaurantelor, asistență pentru administrarea
afacerilor în domeniul exploatării restaurantelor,
servicii de consultanță comercială cu privire
la administrarea de restaurante, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor care
oferă mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
consiliere de afaceri privind francizarea de
restaurante.
43. Servicii de catering, servicii de catering
hotelier, servicii de catering mobil, servicii de
catering în exterior, servicii de catering pentru
firme, serviciu de catering pentru instituții,
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servicii de catering pentru școli, servicii de
catering pentru banchete, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru
spitale, servicii de catering pentru cantinele
firmelor, servicii de catering pentru instituții
educaționale, servicii de consultanță în domeniul
cateringului, servicii de catering pentru cămine
de bătrâni, servicii de catering pentru centre
de conferințe, servicii de catering pentru
case de oaspeți, servicii de catering pentru
spații special amenajate pentru conferințe,
servicii de catering pentru centre rezidențiale
cu asistență medicală, servicii de catering
pentru petreceri de zile de naștere, servicii de
catering pentru oferirea de mâncare specifică
bucătăriei spaniole, servicii de catering pentru
săli spații special amenajate pentru expoziții,
servicii de catering pentru oferirea de mâncare
specifică bucătăriei japoneze, servicii de catering
pentru oferirea de mâncare specifică bucătăriei
europene, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru târguri și expoziții,
servicii de caritate, și anume furnizarea de
catering de alimente și băuturi, servicii de
catering specializate în tăierea jambonului la
târguri, degustări și evenimente publice, servicii
de catering specializate în tăierea jambonului
pentru petreceri de căsătorie și evenimente
private, restaurante [servirea mesei], servicii de
restaurante fast-food, restaurante specializate
în preparate la grătar, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
restaurante cu autoservire, restaurante de
delicatese, restaurante pentru turiști, rezervări
pentru restaurante și mese, servicii de informare
privind restaurantele, servicii de cluburi cu
restaurante private, furnizarea de informații cu
privire la restaurante, furnizare de recenzii de
restaurante și baruri, servicii de restaurante cu
mâncare specific spaniolă.

───────

(210) M 2019 07639
(151) 28/10/2019
(732) TATIANA CODREANU, STR.

VULCAN NR. 69, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) SC FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIATII SRL , STR. 9 MAI
NR. 4, SC. D, AP. 3, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, ROMANIA

(540)
TRANSBUS CODREANU

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

39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, transportul
cu autobuzul, transportul cu mașina, servicii de
parcare de mașini, închirierea de mașini, servicii
de folosire în comun a mașinii, depozitare de
bagaje, organizare de servicii de transport de
pasageri, pentru alte persoane, prin intermediul
unei aplicații online, servicii de șoferie, servicii
de curierat (mesaje sau mărfuri), organizarea
de croaziere, servicii de transportator (expeditor)
de mărfuri, servicii de agenție de transport
[expediere (Am.)] / servicii de agenție de
transport, transportul de mărfuri, închirierea de
garaje.

───────

(210) M 2019 07641
(151) 28/10/2019
(732) RUXANDRA-MARIA MERCEA,

STR. RUBIN PATITIA NR. 9, AP. 2,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Wellbeing Institute

(531) Clasificare Viena: 24.01.12; 29.01.12;
27.05.08; 27.05.01; 18.04.02

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

clase:
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41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi culturale.

───────

(210) M 2019 07642
(151) 28/10/2019
(732) STEFAN VOICU, STR. MAICA

TEREZA NR. 31, BL. 5, AP. 1,
JUD. ILFOV, POPESTI LEORDENI,
ROMANIA
ALEXANDRU VASILE, STR.
CONFEDERATIEI NR. 83, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ETHEROS

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 07644
(151) 28/10/2019
(732) TRUST24LAMA SRL, STR.

STEFAN TOMSA NR. 1, SAT
RADASENI, JUD. SUCEAVA, COM.
RADESENI, SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

BUZ

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.24;
27.05.01

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

7. Automate de vânzare.
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).
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, , mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă (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).
22. Frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul si depozitarea
materialelor în vrac, materiale de căptuşire,
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amortizare şi de umplutură, cu excepţia
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, materiale textile fibroase brute şi
înlocuitori ai acestora (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

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

───────

(210) M 2019 07645
(151) 28/10/2019
(732) SC FARMACIA BAJAN SRL,

ALEEA TRANDAFIRILOR NR.15,
JUD.VALCEA, BAILE OLANESTI,
VALCEA, ROMANIA

(540)

Drogheria Băjan Totul
pentru sănătatea ta!

(531) Clasificare Viena: 27.05.08; 27.05.12;
27.05.17; 27.05.25; 26.11.02; 26.11.12;
29.01.12

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

clase:
35. Servicii asociate magazinelor specializate
de vânzări cu amănuntul şi en gros, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau vânzări prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau a emisiunilor
de teleshopping, a urmatoarelor produse:
articole şi aparate utilizate în igiena buco-
dentară şi corporală, produse cosmetice pentru
îngrijire coporală, suplimente alimentare /
nutritive şi alimente cu destinaţie specială,
produse dietetice, de regim şi articole sau
accesorii speciale necesare utilizării lor, plante

medicinale şi produse derivate, uleiuri esenţiale,
articole şi accesorii utilizate în aplicarea
unui tratament medical sau în administrarea
medicamentelor, echipamente de producţie
acustică, materiale, articole şi accesorii
necesare îngrijirii bolnavilor sau a persoanelor
în vârstă, produse destinate întreţinerii sau
aplicarii lentilelor de contact ocular, insecticide
şi acaricide destinate a fi aplicate pe om,
produse de puericultură, precum biberoane,
suzete, sterilizatoare, tetine, lapte praf, produse
pentru protecţie sexuală, dispozitive medicale
pentru uz individual, inclusiv consumabile pentru
acestea, cu excepţia dispozitivelor medicale
implantabile, dispozitive medicale de diagnostic
in vitro, destinate a fi utilizate de consumatori
(dispozitive de autotestare) , medicamente,
ceaiuri, produse de igienă şi dermatocosmetice,
produse parafarmaceutice, produse destinate
aromaterapiei, alte produse destinate utilizării în
unele stări patologice.

───────

(210) M 2019 07646
(151) 28/10/2019
(732) LARISA PLATON, COM. CIUREA,

STR.BISERICII NR.5, BL.60, TR.2,
ETJ.2, AP.9, JUD.IAŞI, SAT LUNCA
CETĂŢUII, IAȘI, ROMANIA

(540)

PLATIMAR PRIME

(531) Clasificare Viena: 27.05.11; 27.05.17;
27.05.25; 26.11.06; 26.04.01; 29.01.12

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

clase:
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────
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(210) M 2019 07647
(151) 28/10/2019
(732) RAZVAN-ALEXANDRU PELMUS,

COM.CHIAJNA, STR.TEILOR
NR.27, , SAT DUDU, ROMANIA

(540)

SAGA Music Festival

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 07648
(151) 28/10/2019
(732) STEFAN DRAGOS STANCU,

29 TH STREET NR.3608, STAT
NEW YORK, STATELE UNITE ALE
AMERICII, ASTORIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(540)

SOUVLAQUERIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.11.25; 29.01.04; 07.05.08

(591) Culori revendicate:albastru (Hex
#3662ae)

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

43. Servicii de alimentaţie publică de tip fast-
food, care se specializează în souvlaki, servicii
de alimentaţie publică sub formă de catering
ce servesc souvlaki, sos tzatzki, cartofi prajiţi
şi alte mâncăruri de tip fast-food, ingredientele
principale fiind: carnea de pui, de vită, de oaie,

sau de porc, ingrediente vegetariene, cartofi,
iaurt şi condimente.

───────

(210) M 2019 07649
(151) 28/10/2019
(732) VALMAND BIJUTERII-DIAMANTE-

PLATINĂ SRL, STR. GEORGE
MISSAIL NR. 83, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 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)

VALMAND

(531) Clasificare Viena: 17.02.02; 27.05.01;
27.05.21; 27.05.24

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

14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor din
producţie proprie şi a unor terţi (cu excepţia
transportului
lor) pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul şi cu
ridicata
în cadrul unor magazine, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de
teleshopping, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, servicii de agenţii de import-
export.
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40. Tratament de materiale, turnare de bijuterii,
servicii de tratare a metalelor, tăierea de pietre
prețioase,
tăierea pietrelor prețioase și semiprețioase,
placare cu argint, placare cu aur, prelucrare de
metale, servicii
de marcare cu laser, imprimare 3D, gravarea
șabloanelor, servicii de gravare a plăcuțelor cu
nume.

───────

(210) M 2019 07650
(151) 28/10/2019
(732) CRISTIAN SIMION , STR. OLTET

NR. 6, BL. I, SC. 1, AP. 16,
JUDEŢUL DOLJ, CRAIOVA,
200388, DOLJ, ROMANIA

(540)

minimap.ro

(531) Clasificare Viena: 24.17.25; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu,
alb

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

35. Publicitate.
38. Comunicare prin bloguri online.
39. Furnizare de informaţii pe internet despre
călătorii, consultanţă în legătură cu călătoriile,
furnizarea de informaţii despre călătorii.

───────

(210) M 2019 07651
(151) 28/10/2019
(732) FRIGO TRADE INTERNATIONAL

SRL, STR. LOGOFĂT DAN
NR. 2, BL. 22, SC. A, ET. 8, AP.
51, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 01.05.01; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

clase:
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2019 07652
(151) 28/10/2019
(732) FUNDATIA DAN VOICULESCU

PENTRU DEZVOLTAREA
ROMANIEI, STR. EPISCOP
TIMUS NR. 37, AP. 1, PARTER
ŞI AP. 3, MANSARDA, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Ziua Recunostintei

pentru Valorile Nationale
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16.  Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, publicaţii (ziare şi reviste cu sau fără
caracter de periodice), articole de birou, cu
excepţia mobilei, materiale publicitare tipărite.

FRIGO TRADE
CONSTRUCTION 
INTERNATIONAL
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35.  Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, organizare de târguri şi expoziţii
în scop comercial, publicitar şi de promovare.
38.  Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio şi/
sau tv), consultanţă în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuţii în spaţiu virtual,
respectiv pe internet ("internet chatrooms").
41.  Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42.  Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.

───────

(210) M 2019 07653
(151) 28/10/2019
(732) John Ionescu, STR.

BOEHMERWALDSTRASSE NR. 4,
RIMBACH, 93485, GERMANIA
SC ZENYTH PHARMACEUTICALS
SRL, STR. PETRU RAREŞ NR.
50A, JUD. NEAMŢ, ALEXANDRU
CEL BUN, 617505, ROMANIA

(540)

DR. IONESCU'S Cell Energy

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.02

(591) Culori revendicate:auriu
(511) 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, creme
cosmetice, creme cosmetice pentru față și corp,
creme pentru față (produse cosmetice), creme
pentru corp (produse cosmetice).
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, suplimente alimentare,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare antioxidante, suplimente alimentare
pentru sportivi, suplimente alimentare cu
efect cosmetic, suplimente alimentare cu
acid folic, suplimente alimentare și preparate
dietetice, suplimente alimentare pe bază de
lecitină, suplimente alimentare pe bază de
minerale, suplimente alimentare pe bază de
enzime, suplimente alimentare realizate în
principal din minerale, suplimente alimentare
realizate în principal din vitamine, suplimente
alimentare alcătuite în principal din magneziu,
preparate pe bază de vitamine sub formă de
suplimente alimentare, antioxidanți, suplimente
antioxidante, pastile antioxidante, antioxidanți
de uz medicinal, antioxidanți care conțin
enzime, antioxidanți de uz dietetic, preparate
cu vitamine, vitamine gumate, vitamine și
preparate cu vitamine, picături cu vitamine,
tablete de vitamine, vitamine pentru perioada
prenatală, tablete de vitamine efervescente,
suplimente lichide cu vitamine, suplimente
pe bază de vitamine, băuturi pe bază de
vitamine, plasturi cu suplimente de vitamine,
preparate cu minerale și vitamine, suplimente
cu vitamine utilizate în dializa renală, suplimente
nutritive minerale, preparate farmaceutice,
elixiruri (preparate farmaceutice), preparate și
substanțe farmaceutice, preparate cu aminoacizi
de uz farmaceutic, capsule pentru slăbit.

───────
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(210) M 2019 07654
(151) 28/10/2019
(732) SC ICE DYP BALAS SRL, STR.

VI-A NR.69, JUDEŢUL TIMIŞ,
CARPINIS, 307090, ROMANIA

(540)
MAXI MAGIC

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

30. Ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte
înghețate comestibile, înghețată, șerbeturi
(înghețată), torturi de înghețată, conuri pentru
înghețată, cornete pentru înghețată, înghețată
pe băț, înghețată din lapte, batoane de
înghețată, înghețată cu fructe, înghețată de
fructe, deserturi cu înghețată, înghețată pe
bază de iaurt (predomină înghețata), înghețată
de iaurt (înghețate), înghețată sub formă de
sandviș, dulciuri de înghețată de iaurt, prăjituri
pe bază de înghețată, produse de cofetărie
cu înghețată, batoane de înghețată pe băț,
batoane de înghețată cu fructe, produse de
înghețată pe bază de soia, înghețată cu aromă
de fructe sub formă de acadele, înghețată care
nu e preparată din produse lactate, amestecuri
pentru prepararea produselor de cofetărie din
înghețată.

───────

(210) M 2019 07655
(151) 28/10/2019
(732) SC ICE DYP BALAS SRL, STR.

VI-A NR.69, JUDEŢUL TIMIŞ,
CARPINIS, 307090, ROMANIA

(540)
TRIPLE MAGIC

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

30. Ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte
înghețate comestibile, zahăr, miere, sirop de
melasă, înghețată, șerbeturi (înghețată), torturi
de înghețată, conuri pentru înghețată, înghețată
pe băț, înghețată din lapte, batoane de
înghețată, înghețată cu fructe, înghețată de
fructe, deserturi cu înghețată, înghețată pe
bază de iaurt (predomină înghețata), înghețată
de iaurt (înghețate), înghețată sub formă de
sandviș, dulciuri de înghețată de iaurt, prăjituri
pe bază de înghețată, produse de cofetărie
cu înghețată, batoane de înghețată pe băț,
batoane de înghețată cu fructe, înghețată care

nu e preparată din produse lactate, înghețată cu
aromă de fructe sub formă de acadele.

───────

(210) M 2019 07656
(151) 28/10/2019
(732) Wallberg Properties SRL, BLD

REVOLUTIEI NR. 52-54, SC. C,
ET. 1, AP. 1, JUDEŢ ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR. 33,
AP. 7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 07.01.25;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.

───────

(210) M 2019 07657
(151) 28/10/2019
(732) SC ICE DYP BALAS SRL, STR.

VI-A NR.69, JUDEŢUL TIMIŞ,
CARPINIS, 307090, ROMANIA

(540)
BIBI CON

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

30. Înghețată, șerbeturi (înghețată), torturi de
înghețată, conuri pentru înghețată, cornete
pentru înghețată, înghețată pe băț, înghețată
din lapte, amestecuri de înghețată, batoane
de înghețată, înghețată cu fructe, înghețată
de fructe, deserturi cu înghețată, înghețată pe
bază de iaurt (predomină înghețata), înghețată
de iaurt (înghețate), înghețată sub formă de
sandviș, dulciuri de înghețată de iaurt, prăjituri
pe bază de înghețată, produse de cofetărie cu
înghețată, batoane de înghețată pe băț, batoane
de înghețată cu fructe, produse de cofetărie
înghețate care conțin înghețată, produse de
înghețată pe bază de soia, înghețată care
nu e preparata din produse lactate, ciocolată,
înghețată, sorbeturi și alte înghețate comestibile,
zahăr, miere, sirop de melasă.

───────

(210) M 2019 07658
(151) 28/10/2019
(732) LA CASA RISTORANTE PIZZERIA

PANE DOLCE SRL, STR.
LUNCII NR. 19, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400633, CLUJ,
ROMANIA

(540)

la casa

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 08.01.01;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.06

(591) Culori revendicate:gri închis (Pantone
426 C)

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,

sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 07659
(151) 28/10/2019
(732) SC ICE DYP BALAS SRL, STR.

VI-A NR.69, JUDEŢUL TIMIŞ,
CARPINIS, 307090, ROMANIA

(540)
MAGIC CON

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

30. Înghețată, șerbeturi (înghețată), torturi de
înghețată, conuri pentru înghețată, cornete
pentru înghețată, înghețată pe băț, înghețată
din lapte, amestecuri de înghețată, batoane
de înghețată, înghețată cu fructe, înghețată
de fructe, deserturi cu înghețată, înghețată pe
bază de iaurt (predomină înghețata), înghețată
de iaurt (înghețate), înghețată sub formă de
sandviș, dulciuri de înghețată de iaurt, prăjituri
pe bază de înghețată, amestecuri pentru cornete
de înghețată, produse de cofetărie cu înghețată,
batoane de înghețată pe băț, batoane de
înghețată cu fructe, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, produse de cofetărie
înghețate care conțin înghețată, produse de
înghețată pe bază de soia, înghețată care nu
e preparată din produse lactate, înghețată cu
aromă de fructe sub formă de acadele, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, ciocolată,
înghețată, sorbeturi și alte înghețate comestibile.

───────
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(210) M 2019 07660
(151) 28/10/2019
(732) SC MIARBAL PROD SRL, STR.

GH. CONSTANTINESCU NR.
92, JUDETUL BRAILA, BRAILA,
810330, BRĂILA, ROMANIA

(540)
VERUM NATURAL

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, fructe și
legume conservate, congelate, uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri,
compoturi, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea, orez,
paste făinoase și tăieței, tapioca și sago, făină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).

───────

(210) M 2019 07661
(151) 28/10/2019
(732) SC ALPHA EXPERT BIZ SRL,

STR. PRINCIPATELOR NR.
120, JUDETUL PRAHOVA,
COCOSESTI, 107401, ROMANIA

(540)

Dulce și sărat

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 11.01.22;
09.07.19

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și

preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 07662
(151) 28/10/2019
(732) OVIDIU DUTU, STR. SOLDAT

EROU NICOLAE ARHIP NR. 5, BL.
98, SC. C, ET. 4, AP. 60, JUDETUL
PRAHOVA, PLOIESTI, 100232,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

THE ZOO BAND

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.09.16;
29.01.13

(591) Culori revendicate:negru, alb
rosu(HEX=FF0000)

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

40. Imprimarea tricourilor, imprimare de
fotografii, imprimare digitală, imprimare pe
materiale textile.
41. Divertisment muzical, prezentare de
spectacole în direct susținute de o formație
muzicală, servicii de
divertisment sub formă de spectacole susținute
de o formație muzicală.

───────



ERATĂ 
                                                            
 
 
            La depozitul M 2019 07544, din 23.10.2019, publicat în data de 30.10.2019, 
dintr-o eroare materială, a fost omis la publicare un solicitant. 
 
                                                                                                           
            Solicitanții sunt: 
 
LILIANA-FLORINA STAN, Str. Sf. Gheorghe nr.4, sat Afumați, jud. Ilfov, COM. 
AFUMAȚI, RO  
BOGDANEL-ANDREI BUCUR, Str. Ștefan cel Mare nr.18, sc. C, ap. 9, jud. Bacău, 
BACĂU, RO  
FLORIN BARBU, Sat Vernesti, jud. Buzău, Com. Vernesti, RO. 


