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Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 03956

(151)
29/05/2019

(732)
LABORMED-PHARMA SA

(540)
DISSIP FORTE

2 M 2019 03957

29/05/2019

S.C. TIMAR DISTRIB S.R.L.

TIMAR

3 M 2019 03958

29/05/2019

ŞTEFAN ŞTEŢCO

MOBILFAN

4 M 2019 03959

29/05/2019

S.C. XPILL-MED S.R.L.

X PILL

5 M 2019 03960

29/05/2019

ARTERIMPEX S.R.L.

Diavolo

6 M 2019 03961

29/05/2019

MI CASA S.R.L.

ARTEZIAN

7 M 2019 03962

29/05/2019

CCI CONSTRUCT COMPANY
SRL

EVERGREEN TOWERS

8 M 2019 03963

29/05/2019

PIVOT NOIR SRL

TRAVAGANT

9 M 2019 03965

29/05/2019

UNIUNEA SINDICATELOR
LIBERE DIN INVATAMANTUL
PREUNIVERSITAR

#FĂRĂ APĂRARE

10 M 2019 03967

29/05/2019

SC PASSAGE FOOD SRL

GELLINI

11 M 2019 03968

29/05/2019

MARAVISSITEX SRL

MARAVISSI

12 M 2019 03969

29/05/2019

RAHEB ALI MOHAMMAD

MOHI FINE JEWELLERY

13 M 2019 03970

29/05/2019

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ
CONFEUROPA IMPRESE

CONFEUROPA

14 M 2019 03971

29/05/2019

SC COS 2000 DISTRIBUTION
SRL

HARD/DISCOUNT

15 M 2019 03972

29/05/2019

ASOCIAŢIA DĂNŢĂUŞII

DĂNŢĂUŞII FESTIVALUL
DANŢULUI LA ŞURĂ

16 M 2019 03973

29/05/2019

SC 777 EST SOLAR SRL

ePiesaAuto.ro

17 M 2019 03974

29/05/2019

SC ONITRADE LTD SRL

PAIRDEER

18 M 2019 03975

29/05/2019

ALINA FLORINA MOROSANU

Coeur de Nuit

19 M 2019 03976

29/05/2019

SC MAD COMPUTERS SRL

ShieldUP

20 M 2019 03977

29/05/2019

CONSTANTIN OPRIŢESCU
STUPUL BUNICULUI
CRISTINA ELENA OPRIŢESCU PASIONAŢI DE APICULTURĂ
DIN 1900

21 M 2019 03978

29/05/2019

DANIEL HANGIU-CARAGEA

Dental Excellence Binele cu grijă
se face

22 M 2019 03979

29/05/2019

VOLCOS LIMITED

Pro Mini

23 M 2019 03980

29/05/2019

VOLCOS LIMITED

LC Technology

24 M 2019 03981

29/05/2019

VOLCOS LIMITED

Sparfun

2

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
29/05/2019
Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
25 M 2019 03982

(151)
29/05/2019

(732)
VOLCOS LIMITED

MEGA 2560

26 M 2019 03983

29/05/2019

VOLCOS LIMITED

SONGLE

27 M 2019 03984

29/05/2019

PATRICIU-ANDREI ACHIMAȘCADARIU

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
CHIRURGIE ȘI GINECOLOGIE
ONCOLOGICĂ

28 M 2019 03985

29/05/2019

VOLCOS LIMITED

WCH

29 M 2019 03986

29/05/2019

VOLCOS LIMITED

Pololu

30 M 2019 03987

29/05/2019

VOLCOS LIMITED

CJMCU

31 M 2019 03988

29/05/2019

VOLCOS LIMITED

IMPATTO ZERO

32 M 2019 03989

29/05/2019

VOLCOS LIMITED

UNO

33 M 2019 03990

29/05/2019

FUNDATIA ECOLOGICA
GREEN

GRAND HOTEL TRAIAN IAŞI

34 M 2019 03991

29/05/2019

Miruna Irina Dumitrache

GroupYBS

35 M 2019 03992

29/05/2019

CRISTIAN STANCIU

MASTER CLUB

36 M 2019 03993

29/05/2019

GEORGE-DANIEL BOTEA

ceva buuun!

37 M 2019 03994

29/05/2019

SC OPTIELA SRL

LENSYS

38 M 2019 03995

29/05/2019

PELERIN INVEST COM SRL

FOREVER HOME

39 M 2019 03997

29/05/2019

PATRICIU-ANDREI ACHIMAȘCADARIU

Forumul Național de GinecoOncologie

40 M 2019 03998

29/05/2019

Karelia Tobacco Company Inc.

KARELIA Royal

41 M 2019 03999

29/05/2019

PATRICIU-ANDREI ACHIMAȘCADARIU

RJC ROMANIAN JOURNAL OF
CANCER

42 M 2019 04000

29/05/2019

Kinga - Roberta Kiss

IUBIM ULEIURILE

43 M 2019 04001

29/05/2019

ROMSOFT DISTRIBUTION
INTERNATIONAL SRL

VEGA LASHES AND
ACCESSORIES

44 M 2019 04003

29/05/2019

GLOBAL RECORDS SRL

GRAND CONCERT by THE
MOTaNS

45 M 2019 04004

29/05/2019

GLOBAL RECORDS SRL

THE MOTaNS GRAND
CONCERT

3

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

(740)

(540)
(511)

M 2019 03956
29/05/2019
LABORMED-PHARMA SA,
BD.THEODOR PALLADY NR. 44B,
SECTOR 3, COD POSTAL 032266,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
SC BRAND PROTECT SRL, STR.
ILEANA COSÂNZEANA NR. 10,
BL. P7, SC. 3, AP. 87, SECTOR 5,
BUCUREŞTI

DISSIP FORTE

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.
10. Aparate
şi
instrumente
chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03957
29/05/2019
S.C. TIMAR DISTRIB S.R.L.,
ALEEA 2 CAPSUNILOR NR. 4A,
JUD. DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

TIMAR
(531)

Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.17; 26.05.02
(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 (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).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
29/05/2019

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03958
29/05/2019
ŞTEFAN ŞTEŢCO, STR. VAILOR
NR. 23B, JUD. MARAMUREŞ,
BORŞA, MARAMUREȘ, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03959
29/05/2019
S.C. XPILL-MED S.R.L., STR.
DRUMUL FABRICII NR. 21, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

MOBILFAN
X PILL

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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).
───────

(531)

Clasificare Viena: 29.01.03; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.17; 24.17.07; 26.01.18
(591) Culori revendicate:verde
(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).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03960
29/05/2019
ARTERIMPEX S.R.L., STR.
KOSSUTH LAJOS NR.
239, JUDEŢUL HARGHITA,
GHEORGHENI, HARGHITA,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

40. Servicii

oferite de abator, afumarea
alimentelor, conservarea alimentelor.
41. Organizare de evenimente de divertisment,
organizare de evenimente recreative.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, servicii oferite de restaurante
şi cantine, închirieri de locuri de cazare
temporară, servicii oferite de pensiuni şi case de
vacanţă, servicii hoteliere, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), organizare de recepţii pentru
nunţi (mâncare şi băutură).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

Diavolo
(531)

Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.13; 27.05.24; 25.01.19; 05.09.15;
05.09.21; 08.05.03
(591) Culori revendicate:roşu, auriu, maro,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Salam, mezeluri, şuncă, carne, extracte de
carne, specialităţi şi preparate pe bază de carne,
carne de vânat, carne conservată.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, realizare de reclame, anunţuri
publicitare, publicitate online, promoţii, informaţii
comerciale, servicii de agenţii de import-export,
servicii de comerţ cu ridicata şi cu amănuntul
pentru mezeluri, carne, specialităţi şi preparate
pe baza de carne, vânat, carne conservată
(exceptând transportul lor), permiţând clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, prin magazinele en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare, prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul siteurilor web, prezentare de produse, organizarea
de târguri şi expoziţii cu caracter publicitar
şi comercial, gestiunea afacerilor comerciale,
lucrări de birou.
39. Servicii de transport, depozitare, ambalare,
împachetare, distribuire şi livrare de mărfuri.

(540)
(511)

M 2019 03961
29/05/2019
MI CASA S.R.L. , CALEA
BUCUREȘTI NR. 59, SP. COM. 2,
JUD. BRAȘOV
, BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA
SC BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12 - 14,
BIROUL 2, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, ROMANIA

ARTEZIAN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03962
29/05/2019
CCI CONSTRUCT COMPANY SRL,
STR. PROF. ION INCULEŢ NR. 3A,
JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CATALIN NEAGU, STR. TUTEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR.1, ET.
3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI, 700730,
IAȘI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03963
29/05/2019
PIVOT NOIR SRL, STR. DIMITRIE
RALET, NR. 1A, PARTER,
CAMERA 2, JUD. IAŞI, IAŞI,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CATALIN NEAGU, STR. TUTEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR.1, ET.
3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI, 700730,
IAȘI, ROMANIA

TRAVAGANT
(531)

EVERGREEN TOWERS
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.14; 05.03.13
(591) Culori revendicate:verde, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
05.05.20
(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.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03965
29/05/2019
UNIUNEA SINDICATELOR
LIBERE DIN INVATAMANTUL
PREUNIVERSITAR, STR.
COSTACHE NEGRUZZI NR. 10,
JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

#FĂRĂ APĂRARE
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24
(591) Culori revendicate:verde (Pantone 2466
C, Pantone 2462 C), gri (Pantone 7541
C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Promovarea (publicitatea) prin intermediul
filmului de scurt metraj în vederea combaterii
violenţei la adresa cadrelor didactice.
41. Producţia de filme cu scop educativ.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03967
29/05/2019
SC PASSAGE FOOD SRL, STR.
TULUC NR. 1, HALA 74, BIROU 1,
COM. VÂNĂTORI, JUD. GALAŢI,
SAT COSTI, GALAȚI, ROMANIA

GELLINI
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.02
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,

articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învăţământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, clişee.
21. Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie (nu din materiale preţioase şi nici
placate), piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), material pentru perii, material
pentru curăţare, bureţi metalici, sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie), sticlărie, porţelan şi faianţă.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi
sport, decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun.
29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03968
29/05/2019
MARAVISSITEX SRL, STR.
EROU IANCU NICOLAE NR.
98D, CONSTRUCŢIA C1, CAM.
1, JUDEŢUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011941,
ROMANIA

pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

MARAVISSI

(540)

M 2019 03969
29/05/2019
RAHEB ALI MOHAMMAD, STR.
ALEXANDRU IOAN CUZA BL.
M18D, AP. 30, JUDEŢUL DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA
INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL
DE ARGINT NR. 68, ET. 2, AP. 4,
SECTOR 4
, BUCUREŞTI, 040558 , ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 26.04.03; 26.04.16;
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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,
strângerea la un loc, în
folosul terţilor, a unei game variate de bunuri
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate prin
intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor

MOHI FINE JEWELLERY
(531)

Clasificare Viena: 17.02.17; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.07; 27.05.11; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Giuvaeruri, bijuterii, pietre preţioase şi
semipreţioase, metale preţioase şi aliajele
acestora, ceasornicărie şi instrumente pentru
măsurarea timpului.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul de
produse de giuvaergerie, bijuterii, pietre
preţioase şi semipreţioase, metale preţioase şi
aliaje ale acestora, produse de ceasornicărie
şi instrumente pentru măsurarea timpului,
servicii de vânzare cu ridicata de produse
de giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase
şi semipreţioase, metale preţioase şi aliaje
ale acestora, produse de ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului, servicii
de comerţ on-line cu produse de giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase, metale
preţioase şi aliaje ale acestora, produse de
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03970
29/05/2019
ASOCIAŢIA ROMÂNĂ
CONFEUROPA IMPRESE, STR.
MUŞETEŞTI NR. 29, AP. 5,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 014364,
BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03972
29/05/2019
ASOCIAŢIA DĂNŢĂUŞII, STR.
STEJARULUI NR. 14, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, GROŞI, 437165,
MARAMUREȘ, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP. 3, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430293, ROMANIA

CONFEUROPA
(531)

Clasificare Viena: 01.05.15; 26.02.05;
26.02.12; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Afaceri financiare.
───────

DĂNŢĂUŞII FESTIVALUL
DANŢULUI LA ŞURĂ
(531)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03971
29/05/2019
SC COS 2000 DISTRIBUTION
SRL, STR. ȘCOLII NR. 12A,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

HARD/DISCOUNT
(531)

Clasificare Viena: 24.17.25; 27.05.02;
29.01.12
(591) Culori revendicate:orange
(HEX=#ff9900), roşu (HEX=#ed1c24)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

Clasificare Viena: 02.07.16; 07.15.22;
27.05.01; 29.01.14
(591) Culori revendicate:alb, gri, maro, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03973
29/05/2019
SC 777 EST SOLAR SRL, CALEA
CĂLĂRAŞILOR NR. 134, CORP
C, LOTUL 1, CAMERA 15, ET.
2, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ePiesaAuto.ro

35. Publicitate,

managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03975
29/05/2019
ALINA FLORINA MOROSANU,
STR. COSTACHE NEGRI NR.
60, BL. C1, SC. C, ET. 1, AP.
04, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 18.01.09; 18.01.23;
14.03.09; 15.07.01; 15.09.09; 18.01.21;
27.05.01; 29.01.15
(591) Culori revendicate:roşu, galben, gri,
negru, alb, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
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)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 03974
29/05/2019
SC ONITRADE LTD SRL, STR.
VASILE CONTA NR. 30, JUD. IAŞI,
IAŞI, 700106, ROMANIA

PAIRDEER

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

Coeur de Nuit
(531)

Clasificare Viena: 25.01.25; 27.05.04;
27.05.24; 02.09.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03976
29/05/2019
SC MAD COMPUTERS SRL, STR.
G-RAL DRAGALINA NR. 31, AP. 2,
JUDEŢUL DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03977
29/05/2019
CONSTANTIN OPRIŢESCU, STR.
ION INCULEŢ NR. 34-36, ET. 1,
AP. 4, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
012194, BUCUREȘTI, ROMANIA
CRISTINA ELENA OPRIŢESCU,
STR. ION INCULEŢ NR. 34-36, ET.
1, AP. 4, SECTOR 1 , BUCUREŞTI,
012194, BUCUREȘTI, ROMANIA
S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ShieldUP
(531)

Clasificare Viena: 24.01.15; 24.17.08;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13
(591) Culori revendicate:negru, roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software de aplicaţii pentru dispozitive
mobile, software şi aplicaţii pentru dispozitive
mobile, huse pentru
calculatoare tabletă, huse pentru telefoane
(special adaptate), huse pentru calculatoare de
tip laptop, huse din
piele pentru telefoane inteligente, huse de
protecţie pentru playere MP3, huse cu clapetă
pentru smartphoneuri,
huse de tip flip pentru telefoane mobile, folii de
protecţie adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de
protecţie
adaptate
pentru
ecrane
de
calculatoare, folii de protecţie cu cristale lichide
pentru telefoane
inteligente, aplicaţii descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, aplicaţii mobile
care pot fi
descărcate destinate utilizării cu dispozitive de
calculator portabile.
28. Folii de protecţie adaptate pentru ecrane
pentru jocuri portabile.
───────

STUPUL BUNICULUI
PASIONAŢI DE
APICULTURĂ DIN 1900
(531)

Clasificare Viena: 03.13.04; 03.13.05;
25.01.06; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Polen preparat pentru alimentaţie.
30. Miere, miere biologică pentru consum uman,
miere cu plante aromatice, miere cu trufe,
miere maturată natural, miere naturală, miere
(pentru alimentaţie), miere de Manuka, miere de
Helichrysum, propolis, nu pentru uz farmaceutic,
propolis de uz alimentar, ceară de albine,
fagure brut, lăptişor de matcă, îndulcitori naturali,
înlocuitori ai zaharului, înlocuitori de miere,
zahăr, miere, sirop de melasă, îndulcitori naturali,
glazuri dulci şi umpluturi pentru produse de
cofetărie.
31. Albine, polen de albine (brut), polen (materie
primă), polen de albine fiind materie primă pentru
uz industrial, polen de albine (neprocesat),
pupe de albine vii, apilarnil, venin de albine,
substanţe de alimentare pentru albine, preparate
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alimentare pentru albine, produse agricole brute,
produse agricole brute şi neprocesate, produse
agricole (neprelucrate).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03978
29/05/2019
DANIEL HANGIU-CARAGEA, STR.
ROSIA MONTANA NR. 2, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011941,
ROMANIA

Dental Excellence
Binele cu grijă se face
(531)
(591)

Clasificare Viena: 02.09.01; 27.05.01
Culori revendicate:albastru, mov,
bleumarin, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 03979
29/05/2019
VOLCOS LIMITED, FLAT A, 17/
F, WARDLEY CENTRE, 9-11,
PRAT AVENUE, TSIM SHA TSUI,
KOWLOON, HONG KONG
RDA IP SRL, STR. POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Pro Mini

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Relee electromagnetice, relee electrice, relee
de putere, relee electronice în miniatură,
relee sensibile la lumină, relee în stare
solidă, cablaj electric, ansambluri de plăci
cu circuite pentru telecomunicaţii, circuite
electronice, circuite electrice, circuite imprimate,
circuite integrate, plăci de circuite electronice,
plăci de circuite electrice, circuite electrice
imprimate, circuite electronice imprimate,
circuite electrice şi circuite imprimate, plăci
imprimate de circuite, componente electronice,
componente electrice şi electronice, 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, compactdiscuri, 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, sotware pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 03980
29/05/2019
VOLCOS LIMITED, FLAT A, 17/
F, WARDLEY CENTRE, 9-11,
PRAT AVENUE, TSIM SHA TSUI,
KOWLOON, HONG KONG
RDA IP SRL, STR. POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

LC Technology

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Relee electromagnetice, relee electrice, relee
de putere, relee electronice în miniatură,
relee sensibile la lumină, relee în stare
solidă, cablaj electric, ansambluri de plăci
cu circuite pentru telecomunicaţii, circuite
electronice, circuite electrice, circuite imprimate,
circuite integrate, plăci de circuite electronice,
plăci de circuite electrice, circuite electrice
imprimate, circuite electronice imprimate,
circuite electrice şi circuite imprimate, plăci
imprimate de circuite, componente electronice,
componente electrice şi electronice, 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, compactdiscuri, 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, sotware pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 03981
29/05/2019
VOLCOS LIMITED, FLAT A, 17/
F, WARDLEY CENTRE, 9-11,
PRAT AVENUE, TSIM SHA TSUI,,
KOWLOON, HONG KONG
RDA IP SRL, STR. POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Sparfun

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Relee electromagnetice, relee electrice, relee
de putere, relee electronice în miniatură,
relee sensibile la lumină, relee în stare
solidă, cablaj electric, ansambluri de plăci
cu circuite pentru telecomunicaţii, circuite
electronice, circuite electrice, circuite imprimate,
circuite integrate, plăci de circuite electronice,
plăci de circuite electrice, circuite electrice
imprimate, circuite electronice imprimate,
circuite electrice şi circuite imprimate, plăci
imprimate de circuite, componente electronice,
componente electrice şi electronice, 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, compactdiscuri, 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, sotware pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03982
29/05/2019
VOLCOS LIMITED, FLAT A, 17/
F, WARDLEY CENTRE, 9-11,
PRAT AVENUE, TSIM SHA TSUI,,
KOWLOON, HONG KONG
RDA IP SRL, STR. POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03983
29/05/2019
VOLCOS LIMITED, FLAT A, 17/
F, WARDLEY CENTRE, 9-11,
PRAT AVENUE, TSIM SHA TSUI,,
KOWLOON, HONG KONG
RDA IP SRL, STR. POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SONGLE
MEGA 2560
(531)
(511)

Clasificare Viena: 26.01.18
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Relee electromagnetice, relee electrice, relee
de putere, relee electronice în miniatură,
relee sensibile la lumină, relee în stare
solidă, cablaj electric, ansambluri de plăci
cu circuite pentru telecomunicaţii, circuite
electronice, circuite electrice, circuite imprimate,
circuite integrate, plăci de circuite electronice,
plăci de circuite electrice, circuite electrice
imprimate, circuite electronice imprimate,
circuite electrice şi circuite imprimate, plăci
imprimate de circuite, componente electronice,
componente electrice şi electronice, 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, compactdiscuri, 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, sotware pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
───────

(531)

Clasificare Viena: 26.11.03; 27.05.02;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Relee electromagnetice, relee electrice, relee
de putere, relee electronice în miniatură,
relee sensibile la lumină, relee în stare
solidă, cablaj electric, ansambluri de plăci
cu circuite pentru telecomunicaţii, circuite
electronice, circuite electrice, circuite imprimate,
circuite integrate, plăci de circuite electronice,
plăci de circuite electrice, circuite electrice
imprimate, circuite electronice imprimate,
circuite electrice şi circuite imprimate, plăci
imprimate de circuite, componente electronice,
componente electrice şi electronice, 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, compactdiscuri, 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, sotware pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03984
29/05/2019
PATRICIU-ANDREI ACHIMAȘCADARIU, STR. CUZA VODĂ NR.
14, JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA
DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, B-DUL CAROL I NR. 4, CORP
A, ET. 1, BIROU 107, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

medicale, servicii medicale în domeniul
oncologiei, servicii medicale și de sănătate,
servicii de furnizare de informații medicale,
furnizare de informații despre servicii medicale,
servicii medicale de evaluare a sănătății,
servicii de analize medicale pentru diagnosticul
cancerului, servicii de informații medicale
furnizate pe internet, servicii medicale oferite
printr-o rețea de furnizori de servicii medicale
pe bază contractuală, servicii de consiliere în
materie de probleme medicale, consultanță și
servicii de informații despre produse medicale,
servicii de analize medicale pentru diagnosticul
și pronosticul cancerului.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

SOCIETATEA ROMÂNĂ
DE CHIRURGIE ȘI
GINECOLOGIE ONCOLOGICĂ

(540)

M 2019 03985
29/05/2019
VOLCOS LIMITED, FLAT A, 17/
F, WARDLEY CENTRE, 9-11,
PRAT AVENUE, TSIM SHA TSUI,,
KOWLOON, HONG KONG
RDA IP SRL, STR. POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 26.01.15; 26.01.16;
26.01.18; 26.13.25; 27.05.02; 27.05.17;
29.01.12
(591) Culori revendicate:verde, verde
deschis, verde închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, preparate medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, suplimente dietetice de
uz uman, plasturi, materiale de pansat,
dezinfectanţi.
16. Albume, almanahuri, atlase, cărţi, cataloage,
calendare, fluturaşi publicitari, formulare tipărite,
registre (cărţi), reviste (publicaţii periodice),
manuale (ghiduri) / ghiduri (manuale), buletine
informative, broşuri, hârtie pentru radiografii,
publicaţii periodice, ilustraţii, materiale tipărite,
publicaţii tipărite, prospecte.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii de analize
medicale, servicii pentru pregătirea rapoartelor

WCH
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Relee electromagnetice, relee electrice, relee
de putere, relee electronice în miniatură,
relee sensibile la lumină, relee în stare
solidă, cablaj electric, ansambluri de plăci
cu circuite pentru telecomunicaţii, circuite
electronice, circuite electrice, circuite imprimate,
circuite integrate, plăci de circuite electronice,
plăci de circuite electrice, circuite electrice
imprimate, circuite electronice imprimate,
circuite electrice şi circuite imprimate, plăci
imprimate de circuite, componente electronice,
componente electrice şi electronice, aparate
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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, compactdiscuri, 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, sotware pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 03986
29/05/2019
VOLCOS LIMITED, FLAT A, 17/
F, WARDLEY CENTRE, 9-11,
PRAT AVENUE, TSIM SHA TSUI,,
KOWLOON, HONG KONG
RDA IP SRL, STR. POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Pololu

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Relee electromagnetice, relee electrice, relee
de putere, relee electronice în miniatură,
relee sensibile la lumină, relee în stare
solidă, cablaj electric, ansambluri de plăci
cu circuite pentru telecomunicaţii, circuite
electronice, circuite electrice, circuite imprimate,
circuite integrate, plăci de circuite electronice,
plăci de circuite electrice, circuite electrice
imprimate, circuite electronice imprimate,
circuite electrice şi circuite imprimate, plăci
imprimate de circuite, componente electronice,
componente electrice şi electronice, 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, sotware pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03987
29/05/2019
VOLCOS LIMITED, FLAT A, 17/
F, WARDLEY CENTRE, 9-11,
PRAT AVENUE, TSIM SHA TSUI,,
KOWLOON, HONG KONG
RDA IP SRL, STR. POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CJMCU
(531)

Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.02;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Relee electromagnetice, relee electrice, relee
de putere, relee electronice în miniatură,
relee sensibile la lumină, relee în stare
solidă, cablaj electric, ansambluri de plăci
cu circuite pentru telecomunicaţii, circuite
electronice, circuite electrice, circuite imprimate,
circuite integrate, plăci de circuite electronice,
plăci de circuite electrice, circuite electrice
imprimate, circuite electronice imprimate,
circuite electrice şi circuite imprimate, plăci
imprimate de circuite, componente electronice,
componente electrice şi electronice, 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
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stocare a datelor, discuri de vinil, compactdiscuri, 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, sotware pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.

(210)
(151)
(732)

───────

(740)

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 03988
29/05/2019
VOLCOS LIMITED, FLAT A, 17/
F, WARDLEY CENTRE, 9-11,
PRAT AVENUE, TSIM SHA TSUI,,
KOWLOON, HONG KONG
RDA IP SRL, STR. POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

UNO

IMPATTO ZERO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Relee electromagnetice, relee electrice, relee
de putere, relee electronice în miniatură,
relee sensibile la lumină, relee în stare
solidă, cablaj electric, ansambluri de plăci
cu circuite pentru telecomunicaţii, circuite
electronice, circuite electrice, circuite imprimate,
circuite integrate, plăci de circuite electronice,
plăci de circuite electrice, circuite electrice
imprimate, circuite electronice imprimate,
circuite electrice şi circuite imprimate, plăci
imprimate de circuite, componente electronice,
componente electrice şi electronice, 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, compactdiscuri, 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, sotware pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
───────

M 2019 03989
29/05/2019
VOLCOS LIMITED, FLAT A, 17/
F, WARDLEY CENTRE, 9-11,
PRAT AVENUE, TSIM SHA TSUI,,
KOWLOON, HONG KONG
RDA IP SRL, STR. POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.02;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Relee electromagnetice, relee electrice, relee
de putere, relee electronice în miniatură,
relee sensibile la lumină, relee în stare
solidă, cablaj electric, ansambluri de plăci
cu circuite pentru telecomunicaţii, circuite
electronice, circuite electrice, circuite imprimate,
circuite integrate, plăci de circuite electronice,
plăci de circuite electrice, circuite electrice
imprimate, circuite electronice imprimate,
circuite electrice şi circuite imprimate, plăci
imprimate de circuite, componente electronice,
componente electrice şi electronice, 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, compactdiscuri, 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, sotware pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
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───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03990
29/05/2019
FUNDATIA ECOLOGICA GREEN,
STR. CUZA-VODĂ NR. 1, JUD.
IAŞI, IAŞI, 700123, IAȘI, ROMANIA

GRAND HOTEL TRAIAN IAŞI

(511)

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

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03991
29/05/2019
Miruna Irina Dumitrache,
DRUMUL PISCUL MOSULUI NR.
4-6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 03992
29/05/2019
CRISTIAN STANCIU, STR. SF.
ANDREI NR. 55A, JUDEŢ IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

MASTER CLUB

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

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03993
29/05/2019
GEORGE-DANIEL BOTEA, STR.
MATEI BASARAB NR. 108, BL.
74, SC. A, ET. 7, AP. 32, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
SCHOENHERR INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, BD.DACIA
NR.30, ET.4, CAMERA "ECHIPA
SEBASTIAN 01", SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

GroupYBS
ceva buuun!

(531)

Clasificare Viena: 02.07.15; 02.07.23;
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 26.11.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
───────

(531)

Clasificare Viena: 26.13.01; 25.12.25;
27.05.02; 27.05.24; 29.01.02
(591) Culori revendicate:galben, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile, abalone
(moluşte), nu vii, afine preparate, afine uscate,
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agar-agar pentru uz culinar, ajvar (pastă de ardei
în conservă), alge comestibile, alge preparate,
alimente gătite, constând în totalitate sau în
cea mai mare parte din carne, alimente pe
bază de legume fermentate (kimchi), alimente
preparate care constau în principal din înlocuitori
de carne, aloe vera preparată pentru consum
uman, alune prăjite, alune de pădure preparate,
amestecuri de brânză, amestecuri de fructe şi
nuci preparate, amestecuri de fructe uscate,
amestecuri pentru prepararea de supe, ananas
uscat, anghinare procesate, anşoa, nu vii,
antreuri pe bază de legume (aperitive), antreuri
(aperitive) preparate constând în principal din
fructe de mare, aperitive alimentare pe bază de
soia, aperitive congelate constând în principal
din fructe de mare, aperitive pe bază de
cartofi, arahide, ardei iuţi conservaţi, ardei iuţi
verzi, preparaţi, ardei, preparaţi, aspic, babicuri,
bacon, batoane de brânză, batoane din tofu,
batoane pe bază de nuci şi seminţe, băuturi
din lapte cu conţinut de fructe, băuturi din
lapte, cu conţinut predominant de lapte, băuturi
făcute din iaurt, băuturi pe bază de lapte
cu conţinut de cafea, băuturi pe bază de
lapte cu cacao, băuturi pe bază de lapte de
arahide, de migdale, de cocos, băuturi pe
bază de produse lactate, băuturi pe bază de
soia utilizate ca înlocuitori de lapte, boabe
(preparate pentru consumul uman), brânzeturi,
broaşte comestibile, nu vii, bratwurst (preparat
din carne de porc), broccoli, budinci pe bază de
lapte, bulion, burgeri din legume, cabanoşi pe
băţ, cabanoşi pentru hotdog, cactus preparat,
de uz alimentar, caise procesate, caltaboş,
căpşuni conservate şi uscate, caracatiţă (cu
excepţia celei vii), cârnaţi, cartofi, conservaţi
şi decojiţi, cartofi dulci preparaţi, cartofi feliaţi
congelaţi, cartofi pai, cartofi, preparaţi, caş,
caşcaval, castane prăjite, ceai cu lapte (în care
predomină laptele), chipsuri, cireşe preparate,
ciuperci preparate, compot de mere, compot de
merişoare, concentrat de roşii, concentrat de
unt, concentrate de tomate (piure), concentrate
din suc de legume pentru alimente, conserve
cu legume, conserve de carne, conserve de
fasole, conserve de fructe, conserve de fructe
de mare, conserve de legume, conserve de
peşte, conserve şi murături, cremă de alune,
cremă de lămâie, creme de brânză, crevete,
care nu sunt vii, crochete alimentare, crustacee,
cu excepţia celor vii, curmale, deserturi din
iaurt, extracte din alge de mare pentru alimente,
extracte din fructe de mare, deserturi preparate
din produse lactate, extracte din legume pentru
gătit, falafel, fasole, fasole în conservă, ferigi
îngheţate (gosari), ficat, fistic preparat, fripturi,
frişcă, frittata (omletă italiană), fructe, ciuperci şi

legume prelucrate (inclusiv nuci şi leguminoase),
fructe de mare care nu sunt vii, fructe de
pădure, conservate, fructe deshidratate, fructe
în conservă, frunze de viţă-de-vie preparate,
găluşte de cartofi, gelatină, gemuri, gemuri
din fructe, ghiveci (fel de mâncare cu lgume),
gogoşi, hamburgheri, homari, icre de peşte,
preparate, iepuri de mare uscaţi, inele de
ceapă, înlocuitori de brânză, înlocuitori de lapte,
înlocuitori de smântână, înlocuitori de ouă,
intestine pentru cârnaţi şi imitaţii ale acestora,
jeleuri din fructe de mare, jumări de porc,
kefir, lămâi preparate, legume în conservă,
lichior de ouă (non-alcoolic), limbă-de-mare, nu
vie, linte, mâncăruri din peşte, mango uscat,
margarină, măruntaie, mascarpone, măsline
preparate, mazăre preparată, melci, mere
preparate, mezeluri, miezuri de nucă, moluşte
care nu sunt vii, morcovi, mortadela, murături,
năut preparat, nuci comestibile, nuci la conservă,
omlete, pastă cu usturoi, pastă de peşte, paste
de carne, paste tartinabile din peşte, fructe de
mare şi moluşte, pastramă, pate de ficat, pate
de ficat foie-gras, piure de cartofi, piure de
legume, piure de măsline, plăcintă cu carne,
portocale preparate, prune, roşii conservate,
roşii preparate, salam, salate de fructe, salate
de legume, salate aperitiv, salate preparate,
sarmale, scoici care nu sunt vii, seminţe
comestibile, seminţe preparate, sepii, nu vii,
sfeclă procesată, smântână, soia (pregatită)],
spanac (pregătit), sparanghel preparat, stafide,
stridii, cu excepţia celor vii, sunca, supe, tobă,
tocane (fel de mâncare cu legume), tofu, trufe
conservate, uscate şi gătite, tzatziki, unt, untură,
varză murată şi preparată, zer.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase şi taieţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie şi cofetărie, ciocolată, îngheţată,
sorbeturi şi alte îngheţate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oţet, sosuri şi alte condimente,
gheaţă (apă îngheţată), aluaturi şi amestecuri
din acestea, alune trase în ciocolată, amestecuri
de ceai, amestecuri de cafea, baclava, baghete,
baghete umplute, batoane de cereale şi batoane
energizante, batoane dulci, băuturi frapate,
băuturi din cafea, băuturi din ceai nemedicinale,
băuturi pe bază de ceai cu aromă de fructe,
băuturi pe bază de ciocolată cu lapte, băuturi pe
baza de îngheţată, băuturi pe bază de cacao,
bezele, biscuiţi, biscuiţi inveliţi în ciocolată,
biscuiţi olandezi, blaturi de pizza, boabe de
cafea, boabe de piper, bomboane, brioţe,
budinci, cafea verde, cafea solubilă, cafea
macinată, capere, capsule de cafea şi ceai,
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caramele, cereale pentru micul dejun, terci şi
griş, chifle, cipsuri de ciocolată, creveţi, orez,
porumb şi din cereale, cipsuri taco, chipsuri
tortilla, chou a la creme, cicoare (înlocuitori de
cafea), ciocolată, ciocolată tartinabilă, ciubucuri,
clătite, conuri pentru îngheţată, cornete pentru
îngheţată, cornuri, covrigei, cozonaci, creme
congelate, cremă pe bază de ciocolată, creme
de zahăr ars, cremşnituri, crutoane, cuburi de
gheaţă, cuişoare, curry (condimente), cuscus,
decoraţiuni din ciocolată pentru articole de
cofetărie, decoraţiuni pentru pomul de Crăciun
(comestibile), decoraţiuni din ciocolată pentru
prăjituri, deserturi pe bază de ciocolată, deserturi
preparate (produse de cofetărie), deserturi
preparate (produse de patiserie), drajeuri de
fructe (produse de cofetărie), dulciuri (produse
de cofetărie), dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată şi gumă de mestecat, dulciuri (produse
de cofetărie) îngheţate, ecleruri, esenţe de
ciocolată, ecleruri, cafea expresso, fagure brut,
floricele de porumb, floricele glasate, fondante,
fructe trase în ciocolată, fursecuri, fulgi, găluşti,
gheaţă, îngheţată, iaurt îngheţat şi serbeturi,
glazură pentru prăjituri şi torturi, gofre de
ciocolată, grisine groase şi subţiri, halva, iepuraşi
de ciocolată, îngheţată pe băţ, îngheţată din
lapte, îngheţată de iaurt, îngheţată cu ciocolată,
înlocuitori de miere, jeleuri, ketchup (sos),
lasagna, lipie, lăptişor de matcă, mălai, marţipan,
produse de cofetărie pe bază de migdale,
miniclătite, musli, napolitane, nachos (mâncare
tradiţională mexicană), nuga, paella, panettone
(cozonac italian), parfeuri, pateuri (produse
de patiserie), pesmeciori (prăjituri), pişcoturi,
pizza, plăcinte, prăjituri, praline, pricomigdale
(patiserie), produse de cofetărie congelate,
profiteroluri, propolis, rahat turcesc, ravioli,
sanvişuri, sare, savarine, scoici de patiserie,
serbeturi, sirop de masă, snacks-uri crocante,
spume (produse de cofetărie), spume de
ciocolată, spume de desert, tarte, tiramisu,
torturi, vafele, vată de zahăr, zefir (produse de
cofetărie), sosuri pentru gustări.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale şi
carbogazoase, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor, băuturi energizante,
băuturi izotonice, băuturi pe bază de nuci şi
de soia, cocteiluri fără alcool, citronadă, beri
artizanale, cola (băutură răcoritoare), musturi,
limonade, punci nealcoolic, smoothies, sorbeturi
(băuturi), sucuri, vinuri fără alcool.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentaţiei, servicii de vânzare cu amănuntul

referitoare la delicatese, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la dulciuri, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bere, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu bere, regruparea tuturor produselor
menţionate în clasele 29, 30 şi 32 (cu
excepţia transportului acestora) pentru terţi
care permite clienţilor să le vizualizeze şi să
le achizitioneze în mod convenabil, astfel de
servicii putând fi furnizate de magazinele de
vânzare cu amănuntul, magazinele de vânzare
cu ridicata, prin maşini automate de vânzare, prin
intermediul cataloagelor de comandă prin poştă
sau al mijloacelor electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
televiziune destinate cumpărăturilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03994
29/05/2019
SC OPTIELA SRL, STR. TEIUL
DOAMNEI NR. 12, BL. 9, SC. 1, ET.
8, AP. 30, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

LENSYS
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(531)

Clasificare Viena: 26.03.03; 26.01.12;
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, alb
(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, compactdiscuri, 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.

11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzit,

de răcire, de producere a aburului, de gătit,
de uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau
de bucătărie, vase de gătit şi articole pentru
masă cu excepţia furculiţelor, lingurilor, cuţitelor,
piepteni şi bureţi, perii cu excepţia pensulelor,
material pentru perii, materiale de curăţare, sticlă
brută sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei
folosite în construcţii), sticlărie, porţelan şi lut.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03995
29/05/2019
PELERIN INVEST COM SRL, STR.
ECATERINA TEODOROIU NR. 25,
CORP 2, CAMERA NR. 1, JUDEŢ
ILFOV, PANTELIMON, ILFOV,
ROMANIA

(540)

M 2019 03997
29/05/2019
PATRICIU-ANDREI ACHIMAȘCADARIU, STR. CUZA VODĂ NR.
14, JUDEŢ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA
DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
SRL
, BD. CAROL I NR. 4, CORP A1,
ETAJ 1/107, IAŞI, RO.IA, ROMANIA

Forumul Național de
Gineco-Oncologie
(531)

FOREVER HOME
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

Clasificare Viena: 02.09.25; 02.03.30;
29.01.14; 26.01.01; 26.01.16; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:roz, violet, mov,
albastru deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, preparate medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, suplimente dietetice de
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uz uman, plasturi, materiale de pansat,
dezinfectanţi.
16. Albume, almanahuri, atlase, cărţi, cataloage,
calendare, fluturaşi publicitari, formulare tipărite,
registre (cărţi), reviste (publicaţii periodice),
manuale (ghiduri) / ghiduri (manuale), buletine
informativ, broşuri, hârtie pentru radiografii,
publicaţii periodice, ilustraţii, materiale tipărite,
publicaţii tipărite, prospecte.
35. Servicii pentru pregătirea rapoartelor
medicale (întocmirea de rapoarte medicale).
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii de analize
medicale, servicii medicale în domeniul
oncologiei, servicii medicale și de sănătate,
servicii de furnizare de informații medicale,
furnizare de informații despre servicii medicale,
servicii medicale de evaluare a sănătății,
servicii de analize medicale pentru diagnosticul
cancerului, servicii de informații medicale
furnizate pe internet, servicii medicale oferite
printr-o rețea de furnizori de servicii medicale
pe bază contractuală, servicii de consiliere în
materie de probleme medicale, consultanță și
servicii de informații despre produse medicale,
servicii de analize medicale pentru diagnosticul
și pronosticul cancerului.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03998
29/05/2019
Karelia Tobacco Company Inc. ,
ATHINON STREET , KALAMATA
(GR), GR-241 00, GRECIA
CABINET M. OPROIU, STR. POPA
SAVU, NR. 42, AP. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

KARELIA Royal
(531)

Clasificare Viena: 25.01.19; 03.01.01;
03.01.24; 26.11.05; 24.09.05; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15
(591) Culori revendicate:roşu intens, roşu
închis, vişiniu, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Tutun, țigări, țigarete, ţigarete electronice,
trabucuri scurte (cigarillos), articole pentru
fumători, scrumiere, tabachere, brichete, foite,
chibrite, soluţii lichide pentru utilizarea ţigaretelor
electronice, arome pentru utilizarea cu ţigarete
electronice, tabachere şi suporturi pentru
ţigarete electonice, narghilele electronice, tuburi
pentru narghilea electronica, tuburi pentru fumat
electronic, produse inhalatoare, vaporizatoare
de uz personal, părţi şi accesorii pentru toate
produsele menţionate de mai sus.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03999
29/05/2019
PATRICIU-ANDREI ACHIMAȘCADARIU, STR. CUZA VODĂ NR.
14, JUDEŢ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA
DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
SRL
, BD. CAROL I NR. 4, CORP A1,
ETAJ 1/107, IAŞI, RO.IA, ROMANIA

oncologiei, servicii medicale și de sănătate,
servicii de furnizare de informații medicale,
furnizare de informații despre servicii medicale,
servicii medicale de evaluare a sănătății,
servicii de analize medicale pentru diagnosticul
cancerului, servicii de informații medicale
furnizate pe internet, servicii medicale oferite
printr-o rețea de furnizori de servicii medicale
pe bază contractuală, servicii de consiliere în
materie de probleme medicale, consultanță și
servicii de informații despre produse medicale,
servicii de analize medicale pentru diagnosticul
și pronosticul cancerului.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

RJC ROMANIAN
JOURNAL OF CANCER
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 02.07.23
(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, preparate medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, suplimente dietetice de
uz uman, plasturi, materiale de pansat,
dezinfectanţi.
16. Albume, almanahuri, atlase, cărţi, cataloage,
calendare, fluturaşi publicitari, formulare tipărite,
registre (cărţi), reviste (publicaţii periodice),
manuale (ghiduri) / ghiduri (manuale), buletine
informativ, broşuri, hârtie pentru radiografii,
publicaţii periodice, ilustraţii, materiale tipărite,
publicaţii tipărite, prospecte.
35. Servicii pentru pregătirea rapoartelor
medicale (întocmirea de rapoarte medicale).
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii de analize
medicale, servicii medicale în domeniul

(511)

M 2019 04000
29/05/2019
Kinga - Roberta Kiss, STR. GALA
GALACTION NR. 22C, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

IUBIM ULEIURILE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04001
29/05/2019
ROMSOFT DISTRIBUTION
INTERNATIONAL SRL, SAT.
BLAGESTI NR. 539, JUDEŢ
BACAU, BLAGESTI, 607065,
BACĂU, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

VEGA LASHES AND
ACCESSORIES

GRAND CONCERT
by THE MOTaNS

(531)

Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.21;
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Gene false, adezivi pentru fixarea genelor
false, adezivi pentru fixarea genelor false,
adezivi pentru gene, păr și unghii false.
───────

M 2019 04003
29/05/2019
GLOBAL RECORDS SRL, STR.
CATEDRALA TINERETULUI NR. 3,
JUDEŢUL CONSTANŢA
, SCHITU, CONSTANȚA, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04004
29/05/2019
GLOBAL RECORDS SRL, STR.
CATEDRALA TINERETULUI NR. 3,
JUDEŢUL CONSTANŢA
, SCHITU, CONSTANȚA, ROMANIA

THE MOTaNS
GRAND CONCERT
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

