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Cereri Mărci publicate în 07/06/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 03672 31/05/2019 ASOCIATIA REPERE FILIALA

BACAU
CAMBRIDGE CENTRE Tamdiu
discendum est, quamdiu vivas

2 M 2019 03996 31/05/2019 ZDROVIT ROMANIA SRL DOLOPERSIN

3 M 2019 04044 31/05/2019 SC ANNABELLA SRL Annabella RETAIL

4 M 2019 04049 31/05/2019 SC VLAMAR BLACK SRL SERIOUS FOODS

5 M 2019 04050 31/05/2019 ALINA-IONELA
ALEXANDROAIE

Alina de la Magenta

6 M 2019 04051 31/05/2019 SC BIO EEL SRL CALMATUS

7 M 2019 04052 31/05/2019 FUNDATIA ALBER FUNDATIA ALBER

8 M 2019 04053 31/05/2019 SC STRAUSS ROMANIA SRL MOMENTUL TĂU DONCAFÉ
Green active

9 M 2019 04054 31/05/2019 SC TELEART EVENTS SRL TELEART EVENTS

10 M 2019 04055 31/05/2019 SC STRAUSS ROMANIA SRL MOMENTUL TĂU DONCAFÉ
Selected

11 M 2019 04056 31/05/2019 SC STRAUSS ROMANIA SRL MOMENTUL TĂU DONCAFÉ
Elita

12 M 2019 04057 31/05/2019 SC STRAUSS ROMANIA SRL MOMENTUL TĂU DONCAFÉ
INSTANT Elita

13 M 2019 04058 31/05/2019 SC STRAUSS ROMANIA SRL MOMENTUL TĂU DONCAFÉ
Decaff

14 M 2019 04059 31/05/2019 NSH REAL ESTATE
DEVELOPMENT SRL

EdenLake more than your
expextations

15 M 2019 04060 31/05/2019 Bionovativ SRL LIMFATIC-DREN

16 M 2019 04061 31/05/2019 SYNERGY PLANT PRODUCTS
SRL

Apicol7Alpha

17 M 2019 04062 31/05/2019 S.C. ART-BODY CLINIQUE
S.R.L.

Art Body Clinique CHIRURGIE
ESTETICĂ

18 M 2019 04063 31/05/2019 S.C. MEDICAL BUSINESS
MANAGEMENT S.R.L.

MEDICAL BUSINESS
MANAGEMENT

19 M 2019 04064 31/05/2019 S.C. ONITRADE LTD S.R.L. ALLMAX

20 M 2019 04065 31/05/2019 CORUL NATIONAL DE
CAMERA ,,MADRIGAL - MARIN
CONSTANTIN''

Cel mai mic muzeu din România

21 M 2019 04067 31/05/2019 SYNERGY PLANT PRODUCTS
SRL

Apicol12Beta
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2019 04068 31/05/2019 S.C. MIND CVS CONSULTING

SRL
TUYA DIGITAL

23 M 2019 04070 31/05/2019 SYNERGY PLANT PRODUCTS
SRL

Apicol16Gamma

24 M 2019 04072 31/05/2019 DRAGOS GHEORGHE
TUDOSOIU

BucateGustoase.ro

25 M 2019 04073 31/05/2019 CLAUDIU NECSULESCU JIDVEI CLASIC

26 M 2019 04074 31/05/2019 CLAUDIU NECSULESCU JIDVEI VINARS DISTILAT
EXCLUSIV DIN VIN VSOP

27 M 2019 04075 31/05/2019 GREENPOINT MANAGEMENT
SA

G greenpoint

28 M 2019 04076 31/05/2019 MISTER EXCLUSIVITATE SRL ACADEMIA DE IMOBILIARE
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(210) M 2019 03672
(151) 31/05/2019
(732) ASOCIATIA REPERE FILIALA

BACAU, STR. NICOLAE
TITULESCU NR. 27, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

CAMBRIDGE CENTRE Tamdiu
discendum est, quamdiu vivas

(531) Clasificare Viena: 24.01.15; 20.05.01;
20.05.05; 09.07.22; 01.05.01; 26.11.03;
25.01.06; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.14

(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru, alb

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2019 03996
(151) 31/05/2019
(732) ZDROVIT ROMANIA SRL, STR.

SEVASTOPOL NR. 13-17, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
DOLOPERSIN

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive (Solicitam
protectie pentru intreaga lista de produse incluse
in aceasta clasa conform Clasificarii de la Nisa).
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide (Solicitam protectie pentru intreaga lista
de produse incluse in aceasta clasa conform
Clasificarii de la Nisa).
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 (Solicitam protectie
pentru intreaga lista de produse incluse in
aceasta clasa conform Clasificarii de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 04044
(151) 31/05/2019
(732) SC ANNABELLA SRL, STR.

BARAJULUI NR. 52, JUDEŢUL
VÂLCEA, RÂMNICU VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

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

(540)

Annabella RETAIL

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
29.01.03

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri, de produse
cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale,
produse nemedicinale pentru curăţarea dinţilor,
produse de parfumerie, uleiuri esenţiale,
preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire, lumânări şi fitile pentru
iluminat, brichete de cărbune, brichete de
lemn, alimente şi substanţe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluşi, suplimente alimentare pentru
oameni şi animale, plasturi şi materiale
pentru pansamente, articole absorbante pentru
igienă personală, difuzoare de odorizante
pentru ambient, dezinfectante, produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, insecticide,
scule şi instrumente de mână acţionate manual,
cuţite, furculiţe şi linguri, tacâmuri de masă,

tacâmuri şi instrumente pentru prepararea
alimentelor, ustensile de bucătărie pentru tăiat
şi măcinat, aparate de ras, lame de ras,
becuri, lumini electrice pentru pomul de Crăciun,
difuzoare pentru parfumuri şi arome de casă,
hârtie şi carton, produse de imprimerie, articole
pentru legătorie, fotografii, articole de papetărie
şi articole de birou, cu excepţia mobilei, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi de instruire, foi, folii şi pungi din
material plastic pentru împachetare şi ambalare,
saci de gunoi, saci de depozitare, folie de
aluminiu de uz casnic, caractere şi clişee
tipografice, ustensile şi recipienţi pentru menaj
sau bucătărie, articole de bucătărie şi veselă,
piepteni şi bureţi, perii, articole pentru curăţare,
sticlă brută sau prelucrată, sticlărie, porţelan
şi ceramică, 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, înlocuitori de produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile, 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, produse de brutărie, dulciuri, ciocolată,
îngheţată, serbeturi, îngheţate comestibile,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf de
copt, sare, condimente, maioneză, mirodenii,
plante aromatice conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă îngheţată),
diverse produse alimentare, produse alimentare
preparate şi semipreparate, produse alimentare
congelate, produse agricole, de acvacultură,
horticole şi forestiere, brute şi neprelucrate,
cereale şi seminţe crude şi neprocesate,
fructe şi legume proaspete, plante aromatice
proaspete, plante şi flori natural, bulbi, răsaduri
şi seminţe pentru plantare, animale vii, hrană
şi băuturi pentru animale, malţ, bere, băuturi
nealcoolice, ape minerale şi carbogazoase,
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice, preparate alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, tutun şi înlocuitori
de tutun, ţigarete, ţigări şi trabucuri, ţigări
electronice şi vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri,
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, astfel de servicii putând fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comanda prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
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prin intermediul site-urilor web, aplicaţiilor de
calculator sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ de produse oferite de
magazine, servicii de comerţ de produse
oferite de supermarket-uri, servicii de comerţ
de produse oferite de hypermarket-uri, servicii
de comerţ şi de informare a consumatorilor,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul.

───────

(210) M 2019 04049
(151) 31/05/2019
(732) SC VLAMAR BLACK SRL, BDUL.

MAMAIA NR. 93, BL. LS 10, SC. A,
AP. 11, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, ROMANIA

(540)

SERIOUS FOODS

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.11;
27.05.17; 26.11.03

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolata,
îngheţată, serbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apa
îngheţată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi

seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 04050
(151) 31/05/2019
(732) ALINA-IONELA ALEXANDROAIE ,

STR. GRĂDINARI NR. 1, JUDEŢUL
VASLUI, HUŞI, VASLUI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CATALIN NEAGU, STR. TUTEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR.1, ET.
3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI, 700730,
ROMANIA

(540)
Alina de la Magenta

(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 04051
(151) 31/05/2019
(732) SC BIO EEL SRL, STR. BEGA NR.

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

(540)
CALMATUS

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

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

(210) M 2019 04052
(151) 31/05/2019
(732) FUNDATIA ALBER, BLD.

REVOLUTIEI NR. 55, ET.1, AP.4,
JUD. ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

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

(540)

FUNDATIA ALBER

(531) Clasificare Viena: 26.11.25; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, gri
(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).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 04053
(151) 31/05/2019
(732) SC STRAUSS ROMANIA SRL,

STR. NICOLAE TECLU NR. 51,
SECTOR 3 , BUCUREŞTI, 032368,
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)

MOMENTUL TĂU
DONCAFÉ Green active

(531) Clasificare Viena: 11.03.03; 02.03.16;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 26.01.01

(591) Culori revendicate:verde, alb, negru,
maro, auriu

(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).

───────
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(210) M 2019 04054
(151) 31/05/2019
(732) SC TELEART EVENTS SRL, STR.

TINERETULUI NR. 24, BL. 1, ET.
7, AP. 87, JUDEŢ ILFOV, DUDU,
ILFOV, ROMANIA

(540)

TELEART EVENTS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.13.25

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

35. Organizare și realizare de târguri comerciale.
───────

(210) M 2019 04055
(151) 31/05/2019
(732) SC STRAUSS ROMANIA SRL,

STR. NICOLAE TECLU NR. 51,
SECTOR 3 , BUCUREŞTI, 032368,
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)

MOMENTUL TĂU
DONCAFÉ Selected

(531) Clasificare Viena: 11.03.03; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.01; 29.01.15; 26.13.25

(591) Culori revendicate:verde, negru, auriu.
alb, maro

(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).

───────
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(210) M 2019 04056
(151) 31/05/2019
(732) SC STRAUSS ROMANIA SRL,

STR. NICOLAE TECLU NR. 51,
SECTOR 3 , BUCUREŞTI, 032368,
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)

MOMENTUL TĂU
DONCAFÉ Elita

(531) Clasificare Viena: 11.03.03; 27.05.01;
27.05.17; 05.07.01; 29.01.15; 26.01.01

(591) Culori revendicate:roşu, negru, verde,
auriu, alb

(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).

───────

(210) M 2019 04057
(151) 31/05/2019
(732) SC STRAUSS ROMANIA SRL,

STR. NICOLAE TECLU NR. 51,
SECTOR 3 , BUCUREŞTI, 032368,
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)

MOMENTUL TĂU
DONCAFÉ INSTANT Elita

(531) Clasificare Viena: 11.03.03; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15; 26.01.01

(591) Culori revendicate:roşu, verde, alb,
negru, maro

(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).

───────
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(210) M 2019 04058
(151) 31/05/2019
(732) SC STRAUSS ROMANIA SRL,

STR. NICOLAE TECLU NR. 51,
SECTOR 3 , BUCUREŞTI, 032368,
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)

MOMENTUL TĂU
DONCAFÉ Decaff

(531) Clasificare Viena: 11.03.03; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15; 26.01.01; 26.13.25

(591) Culori revendicate:albastru, negru, alb,
verde, auriu

(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).

───────

(210) M 2019 04059
(151) 31/05/2019
(732) NSH REAL ESTATE

DEVELOPMENT SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 273, CORP
3, ET. 3, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

EdenLake more than
your expextations

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13; 07.01.12; 07.01.24

(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
închis, turcoaz

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii
instalaţii.

───────

(210) M 2019 04060
(151) 31/05/2019
(732) Bionovativ SRL, STR.

CIMITIRULUI NR. 1074C, JUDEŢ
BRAŞOV, PODU OLTULUI,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
LIMFATIC-DREN

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

───────

(210) M 2019 04061
(151) 31/05/2019
(732) SYNERGY PLANT PRODUCTS

SRL, STR. MILANO NR. 12, PARC
INDUSTRIAL PREJMER, JUD.
BRAŞOV, PREJMER, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
Apicol7Alpha

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

───────

(210) M 2019 04062
(151) 31/05/2019
(732) S.C. ART-BODY CLINIQUE S.R.L.,

STR. VOLUNTARILOR NR. 2/A,
SC. A, ET. P, AP. 25, JUD. ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

(540)

Art Body Clinique
CHIRURGIE ESTETICĂ

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.13; 27.05.17;
02.03.23

(591) Culori revendicate:negru, verde, alb
(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.

───────

(210) M 2019 04063
(151) 31/05/2019
(732) S.C. MEDICAL BUSINESS

MANAGEMENT S.R.L., STR.
TUDOR VLADIMIRESCU NR.
25-27/A, JUD. ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

(540)
MEDICAL BUSINESS

MANAGEMENT
(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.

───────
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(210) M 2019 04064
(151) 31/05/2019
(732) S.C. ONITRADE LTD S.R.L., STR.

VASILE CONTA NR. 30, JUD. IAŞI,
IAŞI, 700106, IAȘI, ROMANIA

(540)
ALLMAX

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

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

───────

(210) M 2019 04065
(151) 31/05/2019
(732) CORUL NATIONAL DE

CAMERA ,,MADRIGAL - MARIN
CONSTANTIN'', STR. ION
CÂMPINEANU NR. 28, CORP C,
ET. 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Cel mai mic muzeu

din România
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Telecomunicaţii, difuzarea de programe
educaţionale, culturale, sociale, de instruire şi
divertisment.
41. Educaţie, instruire, cultură, producţie audio-
video, divertisment, activităţi educative şi
culturale, organizare de spectacole, expoziţii,
ateliere cu scop cultural, organizare de
evenimente în scopuri culturale, organizarea de
evenimente sociale de divertisment.

───────

(210) M 2019 04067
(151) 31/05/2019
(732) SYNERGY PLANT PRODUCTS

SRL, STR. MILANO NR. 12, PARC
INDUSTRIAL PREJMER, JUD.
BRAŞOV, PREJMER, 507165,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
Apicol12Beta

(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.

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

───────

(210) M 2019 04068
(151) 31/05/2019
(732) S.C. MIND CVS CONSULTING

SRL, STR. CIREŞULUI NR.
3, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
TUYA DIGITAL

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2019 04070
(151) 31/05/2019
(732) SYNERGY PLANT PRODUCTS

SRL, STR. MILANO NR. 12, PARC
INDUSTRIAL PREJMER, JUD.
BRAŞOV, PREJMER, 507165,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
Apicol16Gamma

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

───────

(210) M 2019 04072
(151) 31/05/2019
(732) DRAGOS GHEORGHE

TUDOSOIU, STR. DUMINICII NR.
11, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BucateGustoase.ro

(531) Clasificare Viena: 11.03.18; 11.01.02;
27.05.01; 29.01.01

(591) Culori revendicate:portocaliu (=ff803C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

43. Servicii de mâncare la pachet, servicii de
alimentație publică, servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2019 04073
(151) 31/05/2019
(732) CLAUDIU NECSULESCU , STR.

ŞTEFAN CEL MARE NR. 27, ET. 1,
AP. 1, JUDEŢUL CONSTANŢA
, CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011653

(540)

JIDVEI CLASIC

(531) Clasificare Viena: 07.01.01; 25.01.19;
26.01.16; 27.05.02; 29.01.14

(591) Culori revendicate:auriu, negru, alb,
crem

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

16. Hârtie, carton, materiale de instruire sau
învățământ (cu excepția aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări de
birou, servicii de comerț și regruparea în
avantajul terților a produselor cuprinse în clasa
33 (exceptând transportul lor), prin prezentarea
acestora pentru vânzare prin toate mijloacele
cunoscute, inclusiv online, organizarea de
târguri, festivaluri și expoziții cu scop comercial
și publicitar.
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39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea de spectacole,
organizarea
de festivaluri, organizarea de expoziții cu
caracter cultural și educativ, organizarea de
concursuri tematice,
organizarea și coordonarea de evenimente de
degustări, în scopuri educative și recreative,
organizarea și
exploatarea cluburilor de întâlnire (divertisment).
43. Servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară, servicii de degustare
(furnizare de băuturi).

───────

(210) M 2019 04074
(151) 31/05/2019
(732) CLAUDIU NECSULESCU , STR.

ŞTEFAN CEL MARE NR. 27, ET. 1,
AP. 1, JUDEŢUL CONSTANŢA
, CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011653

(540)

JIDVEI VINARS DISTILAT
EXCLUSIV DIN VIN VSOP

(531) Clasificare Viena: 04.03.01; 25.01.25;
26.04.18; 26.11.25; 27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
Gold Foil), albastru (Pantone 2768C),
bej (Pantone 468C) vişiniu (Pantone
7428C), roşu (Pantone 7427C)

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

16. Hârtie, carton, materiale de instruire sau
învățământ (cu excepția aparatelor), materiale
plastice pentru

ambalaj.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări de
birou, servicii de comerț și regruparea în
avantajul terților a produselor cuprinse în clasa
33 (exceptând transportul lor), prin
prezentarea acestora pentru vânzare prin
toate mijloacele cunoscute, inclusiv online,
organizarea de târguri,
festivaluri și expoziții cu scop comercial și
publicitar.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea de spectacole,
organizarea
de festivaluri, organizarea de expoziții cu
caracter cultural și educativ, organizarea de
concursuri tematice,
organizarea și coordonarea de evenimente de
degustări, în scopuri educative și recreative,
organizarea și
exploatarea cluburilor de întâlnire (divertisment).
43. Servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară, servicii de degustare
(furnizare de băuturi).

───────

(210) M 2019 04075
(151) 31/05/2019
(732) GREENPOINT MANAGEMENT

SA, ŞOS. BUCUREŞTI-PLOIEŞTI
NR. 9-13, ET. 6, BIROU 7, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

G greenpoint

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.21;
29.01.13

(591) Culori revendicate:gri deschis, gri
închis, verde

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

35. Servicii de marketing în domeniul reciclării
deșeurilor, publicitate, servicii de marketing în
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domeniul gestionării deșeurilor, consultanță în
managementul deșeurilor.
39. Depozitarea deșeurilor, transport de deșeuri,
colectare de deșeuri comerciale (transport) ,
colectare de deșeuri
lichide (transport), colectare de deșeuri
menajere (transport), descărcare (transport)
de deșeuri, colectare de deșeuri industriale
(transport),
eliminarea (ridicarea și transportul) deșeurilor,
transportarea deșeurilor către groapa de
deșeuri, servicii de transport de deșeuri
periculoase
40. Consultanță privind reciclarea gunoiului și
deșeurilor, servicii de informații, de consiliere și
de consultanță referitoare la reciclarea gunoiului
și a deșeurilor, reciclarea deșeurilor, Incinerarea
deșeurilor, eliminarea deșeurilor (tratarea
deșeurilor), tratarea deșeurilor (transformare),
tratare a deșeurilor, recuperarea materialelor din
deșeuri, incinerarea deșeurilor și reziduurilor,
consultanță privind reciclarea gunoiului și
deșeurilor, furnizare de informații despre
reciclarea deșeurilor, sortarea deșeurilor și a
materialelor reciclabile, servicii de gestionare a
deșeurilor.

───────

(210) M 2019 04076
(151) 31/05/2019
(732) MISTER EXCLUSIVITATE SRL,

STR. DRUMUL TABEREI NR.
89, BL. R1, SC. A, ET. 2, AP.
10, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ACADEMIA DE IMOBILIARE

(531) Clasificare Viena: 26.01.16; 27.05.01;
29.01.13

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

clase:
41. Educație, organizare de pregătire în
domeniul comercial (instruire), cursuri de
formare, furnizare de cursuri de

formare, furnizare de cursuri de pregătire,
coordonare de cursuri de instruire, organizare și
coordonare de
cursuri, organizare și coordonare de cursuri
educaționale, furnizare de cursuri de formare
continua,
cursuri de instruire în planificarea strategică în
domeniul publicității, promovării, marketingului și
managementului, formare în domeniul
gestionării proprietăților imobiliare, servicii
educaționale și de
instruire cu privire la administrația imobiliară,
seminarii educative, organizare de conferințe,
expoziții și
concursuri cu scop educativ, organizare și
conducere de conferințe educative, formare în
vânzări, servicii de instruire în
vânzări, servicii de instruire a personalului
de vânzări, servicii educaționale referitoare la
instruire în
domeniul vânzărilor, organizare de întâlniri pe
teme de educație, organizare și coordonare de
întâlniri în
domeniul educației, instruire educativă,
antrenament (instruire), instruire profesională,
servicii de
instruire, educație și instruire, servicii de instruire
în domeniul comercial.

───────


