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Cereri Mărci publicate în 06/11/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 07224 30/10/2019 MEMORIALUL IPOTEŞTI-

CENTRUL NAŢIONAL DE
STUDII MIHAI EMINESCU

Premiul Naţional de Poezie Mihai
Eminescu OPUS PRIMUM

2 M 2019 07586 30/10/2019 ASTON COM S.A. YAMATO

3 M 2019 07693 30/10/2019 NAUSICA JENY TĂNĂSESCU YOUR LIFE BUT BETTER

4 M 2019 07694 30/10/2019 NAUSICA JENY TĂNĂSESCU NB Nota Bene

5 M 2019 07704 30/10/2019 SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE
CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA

BANCA DE ALIMENTE

6 M 2019 07705 30/10/2019 SC BIOEEL MANUFACTURING
SRL

sinus HOT-REM

7 M 2019 07706 30/10/2019 ALCO REAL PRODUCTS SRL FLORIAN LE CAFÉ

8 M 2019 07707 30/10/2019 COSTIN IUREA FOGGI PUTEREA ATRACTIEI

9 M 2019 07708 30/10/2019 PROIECT CAPLINE S.R.L. Contzilla

10 M 2019 07709 30/10/2019 S.C. TELEGRAF FABRICA DE
CONTINUT S.R.L.

BusinessPedia

11 M 2019 07710 30/10/2019 S.C. PSIHIO-CARE THERAPY
S.R.L.

Phiho Care Clinic

12 M 2019 07711 30/10/2019 ASOCIATIA
PRODUCATORILOR DE
PORUMB DIN ROMANIA

CAMPIONATUL NATIONAL DE
FOTBAL AL FERMIERILOR

13 M 2019 07712 30/10/2019 STARLUKY SRL deppo.ro

14 M 2019 07713 30/10/2019 IOANA FLORINA MIRZA FAMILY PROFILE

15 M 2019 07714 30/10/2019 DOORS CLASS SRL chamas

16 M 2019 07715 30/10/2019 ASOCIATIA AREXERA GALA LAUREAŢILOR UNIŢI
SUSŢINEM EXCELENŢA

17 M 2019 07716 30/10/2019 ADRIAN COSMIN ZARIF Mr. Capital

18 M 2019 07717 30/10/2019 SC DR COJOCARU AM SRL SIMETRIK

19 M 2019 07718 30/10/2019 SC ANNIA BRAND SRL A ANNIA

20 M 2019 07719 30/10/2019 DAN ALEXANDRU MACOVEI
VLĂSCEANU

NEW FRONTIER EDUCATION

21 M 2019 07720 30/10/2019 DAN ALEXANDRU MACOVEI
VLĂSCEANU

MARK TWAIN INTERNATIONAL
EDUCATION

22 M 2019 07721 30/10/2019 DAN ALEXANDRU MACOVEI
VLĂSCEANU

GLOBAL LEARNING
LOGISTICS
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2019 07722 30/10/2019 DOMENIUL BOGDAN SA Domeniul Bogdan CUVÉE

CHRISTIAN

24 M 2019 07723 30/10/2019 SC HAMSA MEDIA SRL JURI - LUMEA JURIDICA

25 M 2019 07724 30/10/2019 SC HAMSA MEDIA SRL LUMEA BANILOR

26 M 2019 07725 30/10/2019 RADU GEORGE MIEREA RADULUI

27 M 2019 07726 30/10/2019 Federatia Centrul de Interes
ONG

C CENTRUL DE INTERES
ARTĂ & PERMISIUNI

28 M 2019 07727 30/10/2019 SC HAMSA MEDIA SRL BUSINESS LAND

29 M 2019 07728 30/10/2019 SECRET GARDEN EVENTS
SRL

#SECRET GARDEN EVENTS
GASTRO-BAR

30 M 2019 07729 30/10/2019 FISH & FOX HUNTING SRL SIWEIDA

31 M 2019 07730 30/10/2019 SC UNICA FARM SRL FARMACIA UNICA

32 M 2019 07731 30/10/2019 Asociatia Club Sportiv
Constantina Dita

33 M 2019 07732 30/10/2019 GALL STUDIO DESIGN S.R.L. HEARTWORK
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(210) M 2019 07224
(151) 30/10/2019
(732) MEMORIALUL IPOTEŞTI-

CENTRUL NAŢIONAL DE
STUDII MIHAI EMINESCU,
STR. MIHAI EMINESCU NR. 19,
COMUNA MIHAI EMINESCU,
JUD. BOTOŞANI, SAT IPOTEŞTI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)
Premiul Naţional de

Poezie Mihai Eminescu
OPUS PRIMUM

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
prezentarea, în scopuri culturale sau
educaţionale, a lucrărilor de artă vizuală sau de
literatură, organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
furnizarea de facilităţi pentru muzee (prezentări
expoziţii), organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
şi susţinerea de seminarii.

───────

(210) M 2019 07586
(151) 30/10/2019
(732) ASTON COM S.A., ŞOS.

NORDULUI NR. 82-92, ET. 4, AP.
40, SECTOR 2
, BUCUREȘTI, 032275,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
YAMATO

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

11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.

───────

(210) M 2019 07693
(151) 30/10/2019
(732) NAUSICA JENY TĂNĂSESCU,

STR. AUREL VLAICU NR. 147,
BL. 20, SC. B, AP. 61, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
YOUR LIFE BUT BETTER

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere şi dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepţia celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
38. Telecomunicaţii.
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.
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───────

(210) M 2019 07694
(151) 30/10/2019
(732) NAUSICA JENY TĂNĂSESCU,

STR. AUREL VLAICU NR. 147,
BL. 20, SC. B, AP. 61, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

NB Nota Bene

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

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

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere şi dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepţia celor de

metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
38. Telecomunicaţii.
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.

───────

(210) M 2019 07704
(151) 30/10/2019
(732) SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE

CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA,
STR. BISERICA AMZEI NR. 29,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 010393,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
BANCA DE ALIMENTE

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────
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(210) M 2019 07705
(151) 30/10/2019
(732) SC BIOEEL MANUFACTURING

SRL, STR. BEGA NR. 5D,
JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU-
MUREȘ, MUREȘ, ROMANIA

(540)

sinus HOT-REM

(531) Clasificare Viena: 26.11.05; 26.11.13;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.13;
01.03.15

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

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

───────

(210) M 2019 07706
(151) 30/10/2019
(732) ALCO REAL PRODUCTS SRL,

BDUL. NICOLAE BĂLCESCU NR.
3-5, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) FRISCH&PARTNERS SRL,
STR. CAROL NR. 54B, ET. 3,
AP. 5, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FLORIAN LE CAFÉ

(531) Clasificare Viena: 05.07.01; 11.03.04;
27.05.01; 27.05.17

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină 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).
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2019 07707
(151) 30/10/2019
(732) COSTIN IUREA, STR. GHEORGHE

GRIGORE CANTACUZINO NR.
203, BL. 156D, AP. 13, JUDEȚUL
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

FOGGI PUTEREA ATRACTIEI

(531) Clasificare Viena: 24.09.03; 24.09.05;
24.09.08; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 07708
(151) 30/10/2019
(732) PROIECT CAPLINE S.R.L., STR.

VASILE LUPU NR. 79, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

Contzilla

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
29.01.04

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

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 07709
(151) 30/10/2019
(732) S.C. TELEGRAF FABRICA DE

CONTINUT S.R.L., ALEEA BRAN
NR. 4, BL. 93, SC. 3, ET. 3, AP.
45, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
BusinessPedia

(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).
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 07710
(151) 30/10/2019
(732) S.C. PSIHIO-CARE THERAPY

S.R.L., BD. BRAILEI, BL. 15, AP.
12, JUD, VRANCEA, FOCŞANI,
VRANCEA, ROMANIA

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

(540)

Phiho Care Clinic

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 05.01.05;
05.01.16; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru
(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).

───────
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(210) M 2019 07711
(151) 30/10/2019
(732) ASOCIATIA PRODUCATORILOR

DE PORUMB DIN ROMANIA, STR.
GĂRII NR. 2, JUD. IALOMIȚA,
MIHAIL KOGĂLNICEANU,
IALOMIȚA, ROMANIA

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

(540)

CAMPIONATUL NATIONAL DE
FOTBAL AL FERMIERILOR

(531) Clasificare Viena: 21.03.01; 29.01.15;
01.01.04; 26.11.09; 27.05.01; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08; 26.04.18

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu,
galben, alb, negru

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

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 07712
(151) 30/10/2019
(732) STARLUKY SRL, STR. GH DOJA

NR. 153, ET. 1, JUD. SALAJ,
ZALAU, SĂLAJ, ROMANIA

(540)

deppo.ro

(531) Clasificare Viena: 24.17.20; 25.01.19;
27.05.01

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#0f9cd9), galben (HEX #f9d334), roşu
(HEX #e8493c), negru

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

35. Gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială.

───────

(210) M 2019 07713
(151) 30/10/2019
(732) IOANA FLORINA MIRZA, STR.

PRINCIPALA NR. 60, JUD. SALAJ,
SIMISNA, SĂLAJ, ROMANIA

(540)

FAMILY PROFILE
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(531) Clasificare Viena: 26.04.10; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.24

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

9. Aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginilor sau datelor, suporturi
media înregistrate și descărcabile, software
de calculator, suporturi media digitale sau
analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator.

───────

(210) M 2019 07714
(151) 30/10/2019
(732) DOORS CLASS SRL, STR. SCOLII

NR. 47, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

chamas

(531) Clasificare Viena: 24.17.06; 29.01.13;
27.05.01

(591) Culori revendicate:portocaliu, roşu,
negru

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

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

───────

(210) M 2019 07715
(151) 30/10/2019
(732) ASOCIATIA AREXERA, STR.

MACULUI NR.19-21, APT. 1,
JUD.CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

GALA LAUREAŢILOR UNIŢI
SUSŢINEM EXCELENŢA

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.24;
27.05.25; 05.03.13; 09.01.10; 29.01.12

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

clase:
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 07716
(151) 30/10/2019
(732) ADRIAN COSMIN ZARIF, STR.

CETATEA DE BALTĂ NR.2,
BL.M23, SC.1, AP.3,PARTER,
SECTOR 6, BUCURESTI, 060967,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Mr. Capital
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 07717
(151) 30/10/2019
(732) SC DR COJOCARU AM SRL,

ŞOS. SĂRĂRIE NR. 46, CAMERA
2, JUD.IAŞI, IAŞI, 700452, IAȘI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
02.09.10; 26.01.03; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
299C), negru (Pantone 447C)

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2019 07718
(151) 30/10/2019
(732) SC ANNIA BRAND SRL, STR.

MONUMENTUL EROILOR NR.48A,
JUD.ILFOV, COMUNA CLINCENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

A ANNIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.24;
27.05.25

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

Simetrik
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(210) M 2019 07719
(151) 30/10/2019
(732) DAN ALEXANDRU MACOVEI

VLĂSCEANU, ŞOS. EROU
NICOLAE IANCU NR. 103,
VILA C15, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, 077190, ILFOV,
ROMANIA

(540)
NEW FRONTIER EDUCATION

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 07720
(151) 30/10/2019
(732) DAN ALEXANDRU MACOVEI

VLĂSCEANU, ŞOS. EROU
NICOLAE IANCU NR. 103,
VILA C15, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, 077190, ILFOV,
ROMANIA

(540)
MARK TWAIN

INTERNATIONAL EDUCATION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2019 07721
(151) 30/10/2019
(732) DAN ALEXANDRU MACOVEI

VLĂSCEANU, ŞOS. EROU
NICOLAE IANCU NR. 103,
VILA C15, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, 077190, ILFOV,
ROMANIA

(540)
GLOBAL LEARNING

LOGISTICS

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 07722
(151) 30/10/2019
(732) DOMENIUL BOGDAN SA, STR.

GRIGORE MORA NR. 13, PARTER,
AP. 1, BIROUL 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Domeniul Bogdan
CUVÉE CHRISTIAN

(531) Clasificare Viena: 01.03.15; 25.01.19;
27.05.01; 27.05.11; 29.01.13

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

clase:
33. Vinuri.

───────
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(210) M 2019 07723
(151) 30/10/2019
(732) SC HAMSA MEDIA SRL, STR.

OTESANI NR. 63, BL. T68, SC. A,
AP. 34, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN
SRL, STR. ŢEPEŞ VODĂ, NR.
130, ET. 1, AP. C1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
JURI - LUMEA JURIDICA

(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, panouri publicitare din hârtie sau
carton, albume, almanahuri, invitaţii (papetărie),
acuarele / culori acrilice (picturi), machete
arhitecturale, atlase, pungi (plicuri, săculeţi) din
hârtie sau plastic, pentru ambalat, bannere
din hârtie, schiţe / planuri, suporturi pentru
cărţi, cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi,
ambalaje pentru sticle din hârtie sau carton,
învelitori pentru sticle din carton sau hârtie,
cutii din hârtie sau carton, fanioane din hârtie,
calendare, pânze pentru pictură, tuburi din
carton, cataloage, carduri/cartele, cromolitografii
(în mai multe culori) / crom, planşete cu
clamă (pentru hârtii), clipsuri de birou /
capse de birou, clipsuri pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), suporturi
de pahare din hârtie, coperţi (papetărie) /
învelitori (papetărie), dosare pentru documente
(papetărie), blocuri de desen, planşete pentru
desen, gravuri, plicuri (papetărie), figurine din
papier mâché (pastă de hârtie)/statuete din
din papier mâché (pastă de hârtie), dosare
(rechizite de birou), steguleţe din hârtie, fluturaşi
publicitari, mape pentru hârtii / dosare din
plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, hărţi
geografice, tipărituri grafice, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, felicitări (tipărite), şerveţele
din hârtie, etichete din hârtie sau carton, lucrări
de artă litografică, litografii, bibliorafturi pentru
manipularea foilor detaşabile/ bibliorafturi cu
inele, reviste (publicaţii periodice), manuale /
ghiduri (manuale), suporturi pentru ecusoane

(rechizite de birou), buletine informative, ziare,
agende, rechizite de birou, cu excepţia
mobile, numere (caractere), carnete de notiţe
(papetărie), tablouri (picturi), cu sau fără ramă,
broşuri, foi de hârtie (papetărie), ecusoane cu
nume (articole de birou), hârtii pentru pictură
şi caligrafie, prespapieruri, hârtie pergament,
penare / cutii pentru stilouri, publicaţii periodice,
gravuri fotografice, suporturi de fotografii,
fotografii (tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie
sau carton, portrete, timbre poştale, cărţi
poştale, postere, orare tipărite, materiale tipărite,
publicaţii tipărite, cupoane tipărite, partituri
muzicale tipărite, forme de tipar, caractere
tipografice, seturi de imprimare, portabile
(rechizite de birou), tipărituri (gravuri), prospecte,
ştampile de sigilare, sigilii cu pecete, sigilii
(ştampile), benzi autoadezive pentru papetărie
sau de uz casnic, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, şabloane (papetărie), matriţe, abţibilduri
(papetărie), caractere (numere şi litere) / litere
(caractere), tabliţe de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), instrumente de
scris.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile / contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, informaţii în domeniul
afacerilor, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere a afacerilor cu privire la potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor,
furnizarea de informaţii de contact comerciale şi
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
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servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, prognoze
economice, managementul interimar al afacerii,
studii de marketing, servicii de informaţii
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relaţii media, servicii
de comunicaţii corporative, închiriere de
echipament de publicitate, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plată per click, consultanţă
în domeniul managementul, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, publicitate radio,
înregistrarea comunicărilor şi datelor scrise,
scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio şi
televiziune, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor şi imaginilor, informaţii despre
telecomunicaţii, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicaţii pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
şi joncţiune pentru telecomunicaţii, servicii

de teleconferinţă, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii ( educaţie), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuție de
filme, transfer de know-how (instruire), sevicii
de editare video pentru evenimente, regizarea
de filme, alta decât filmele publicitare, dublări,
informaţii despre educaţie, tehnoredactare
computerizată electronică, informaţii despre
divertisment, producţii de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescărcabile,
prin servicii video la cerere, microfilmare, servicii
de studiouri de film, producţia de muzică, servicii
de reporteri de ştiri, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
informaţii despre posibilităţile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video / închirierea camerelor de filmat, scrierea
de texte, altele decât cele publicitare.

───────
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(210) M 2019 07724
(151) 30/10/2019
(732) SC HAMSA MEDIA SRL, STR.

OTESANI NR. 63, BL. T68, SC. A,
AP. 34, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN
SRL, STR. ŢEPEŞ VODĂ, NR.
130, ET. 1, AP. C1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
LUMEA BANILOR

(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, panouri publicitare din hârtie sau
carton, albume, almanahuri, invitaţii (papetărie),
acuarele / culori acrilice (picturi), machete
arhitecturale, atlase, pungi (plicuri, săculeţi) din
hârtie sau plastic, pentru ambalat, bannere
din hârtie, schiţe / planuri, suporturi pentru
cărţi, cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi,
ambalaje pentru sticle din hârtie sau carton,
învelitori pentru sticle din carton sau hârtie,
cutii din hârtie sau carton, fanioane din hârtie,
calendare, pânze pentru pictură, tuburi din
carton, cataloage, carduri/cartele, cromolitografii
(în mai multe culori) / crom, planşete cu
clamă (pentru hârtii), clipsuri de birou /
capse de birou, clipsuri pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), suporturi
de pahare din hârtie, coperţi (papetărie) /
învelitori (papetărie), dosare pentru documente
(papetărie), blocuri de desen, planşete pentru
desen, gravuri, plicuri (papetărie), figurine din
papier mâché (pastă de hârtie)/statuete din
din papier mâché ( pastă de hârtie), dosare
(rechizite de birou), steguleţe din hârtie, fluturaşi
publicitari, mape pentru hârtii / dosare din
plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, hărţi
geografice, tipărituri grafice, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, felicitări (tipărite), şerveţele
din hârtie, etichete din hârtie sau carton, lucrări
de artă litografică, litografii, bibliorafturi pentru
manipularea foilor detaşabile/ bibliorafturi cu
inele, reviste (publicaţii periodice), manuale /
ghiduri (manuale), suporturi pentru ecusoane

(rechizite de birou), buletine informative, ziare,
agende, rechizite de birou, cu excepţia
mobile, numere ( caractere), carnete de notiţe
(papetărie), tablouri (picturi), cu sau fără
ramă, broşuri, foi de hârtie ( papetărie),
ecusoane cu nume (articole de birou), hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, hârtie
pergament, penare / cutii pentru stilouri, publicaţii
periodice, gravuri fotografice, suporturi de
fotografii, fotografii (tipărite), ilustraţii, placarde
din hârtie sau carton, portrete, timbre poştale,
cărţi poştale, postere, orare tipărite, materiale
tipărite, publicaţii tipărite, cupoane tipărite,
partituri muzicale tipărite, forme de tipar,
caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou ), tipărituri (gravuri),
prospecte, ştampile de sigilare, sigilii cu pecete,
sigilii (ştampile), benzi autoadezive pentru
papetărie sau de uz casnic, etichete de
securitate (sigilii din hârtie), plăci cu denumiri
de firme din hârtie sau carton, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie),
caractere (numere şi litere) / litere (caractere),
tabliţe de scris, hârtie de scris, truse cu
instrumente de scris ( papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), instrumente de
scris.
35.  Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile / contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, informaţii în domeniul
afacerilor, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere a afacerilor cu privire la potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor,
furnizarea de informaţii de contact comerciale şi
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de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, prognoze
economice, managementul interimar al afacerii,
studii de marketing, servicii de informaţii
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relaţii media, servicii
de comunicaţii corporative, închiriere de
echipament de publicitate, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plată per click, consultanţă
în domeniul managementul, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, publicitate radio,
înregistrarea comunicărilor şi datelor scrise,
scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio şi
televiziune, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor şi imaginilor, informaţii despre
telecomunicaţii, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicaţii pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare

şi joncţiune pentru telecomunicaţii, servicii
de teleconferinţă, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii ( educaţie), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuție de
filme, transfer de know-how (instruire), sevicii
de editare video pentru evenimente, regizarea
de filme, alta decât filmele publicitare, dublări,
informaţii despre educaţie, tehnoredactare
computerizată electronică, informaţii despre
divertisment, producţii de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescărcabile,
prin servicii video la cerere, microfilmare, servicii
de studiouri de film, producţia de muzică, servicii
de reporteri de ştiri, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
informaţii despre posibilităţile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video / închirierea camerelor de filmat, scrierea
de texte, altele decât cele publicitare.

───────
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(210) M 2019 07725
(151) 30/10/2019
(732) RADU GEORGE, STR. ALEEA

SURAIA NR.1, BL. 30, SC. 1, ET. 6,
AP. 37, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MIEREA RADULUI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.08;
29.01.14; 03.13.04; 24.13.09

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

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

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, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 07726
(151) 30/10/2019
(732) Federatia Centrul de Interes ONG,

STR. MECANICILOR NR. 23, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400210,
ROMANIA

(540)

C CENTRUL DE INTERES
ARTĂ & PERMISIUNI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 07727
(151) 30/10/2019
(732) SC HAMSA MEDIA SRL, STR.

OTESANI NR. 63, BL. T68, SC. A,
AP. 34, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
BUSINESS LAND

(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, panouri publicitare din hârtie sau
carton, albume, almanahuri, invitaţii (papetărie),
acuarele / culori acrilice (picturi), machete
arhitecturale, atlase, pungi (plicuri, săculeţi) din
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hârtie sau plastic, pentru ambalat, bannere
din hârtie, schiţe / planuri, suporturi pentru
cărţi, cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi,
ambalaje pentru sticle din hârtie sau carton,
învelitori pentru sticle din carton sau hârtie,
cutii din hârtie sau carton, fanioane din hârtie,
calendare, pânze pentru picturi, tuburi din
carton, cataloage, carduri/cartele, cromolitografii
(în mai multe culori) /crom, planşete cu
clamă (pentru hârtii), clipsuri de birou /
capse de birou, clipsuri pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), suporturi
de pahare din hârtie, coperţi (papetărie) /
învelitori (papetărie), dosare pentru documente
(papetărie), blocuri de desen, planşete pentru
desen, gravuri, plicuri (papetărie), figurine din
papier mâché (pastă de hârtie)/statuete din
din papier mâché (pastă de hârtie), dosare
(rechizite de birou), steguleţe din hârtie, fluturaşi
publicitari, mape pentru hârtii / dosare din
plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, hărţi
geografice, tipărituri grafice, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, felicitări (tipărite), şerveţele
din hârtie, etichete din hârtie sau carton, lucrări
de artă litografică, litografii, bibliorafturi pentru
manipularea foilor detaşabile/ bibliorafturi cu
inele, reviste (publicaţii periodice), manuale /
ghiduri (manuale), suporturi pentru ecusoane
(rechizite de birou), buletine informative, ziare,
agende, rechizite de birou, cu excepţia
mobilei, numere (caractere), carnete de notiţe
(papetărie), tablouri (picture), cu sau fără
ramă, broşuri, foi de hârtie (papetărie),
ecusoane cu nume (articole de birou), hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, hârtie
pergament, penare / cutii pentru stilouri,
publicaţii periodice, gravuri fotografice, suporturi
de fotografii, fotografii (tipărite), ilustraţii,
placarde din hârtie sau carton, portrete,
timbre poştale, cărţi poştale, postere, orare
tipărite, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
cupoane tipărite, partituri muzicale tipărite,
forme de tipar, caractere tipografice, seturi
de imprimare, portabile (rechizite de birou),
tipărituri (gravure), prospecte, ştampile de
sigilare, sigilii cu pecete, sigilii (ştampile),
benzi autoadezive pentru papetărie sau de
uz casnic, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, şabloane (papetărie), matriţe, abţibilduri
(papetărie), caractere (numere şi litere) / litere
(caractere), tabliţe de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), instrumente de
scris.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea

spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile / contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, informaţii în domeniul
afacerilor, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere a afacerilor cu privire la potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor,
furnizarea de informaţii de contact comerciale şi
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, prognoze
economice, managementul interimar al afacerii,
studii de marketing, servicii de informaţii
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relaţii media, servicii
de comunicaţii corporative, închiriere de
echipament de publicitate, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plată per click, consultanţă
în domeniul managementul, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea
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de material publicitar, publicitate radio,
înregistrarea comunicărilor şi datelor scrise,
scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio şi
televiziune, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor şi imaginilor, informaţii despre
telecomunicaţii, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicaţii pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
şi joncţiune pentru telecomunicaţii, servicii
de teleconferinţă, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuție de
filme, transfer de know-how (instruire), sevicii
de editare video pentru evenimente, regizarea
de filme, alta decât filmele publicitare, dublări,
informaţii despre educaţie, tehnoredactare
computerizată electronică, informaţii despre
divertisment, producţii de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescărcabile,
prin servicii video la cerere, microfilmare, servicii
de studiouri de film, producţia de muzică, servicii
de reporteri de ştiri, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea

de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
informaţii despre posibilităţile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video / închirierea camerelor de filmat, scrierea
de texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2019 07728
(151) 30/10/2019
(732) SECRET GARDEN EVENTS

SRL, COMUNA VASILATI, IMOBIL
INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA
NR. 21682, NR. CADASTRAL
178-C1, JUDETUL CALARASI,
COMUNA VASILATI, ROMANIA

(540)

#SECRET GARDEN
EVENTS GASTRO-BAR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
25.01.25

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

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

───────

(210) M 2019 07729
(151) 30/10/2019
(732) FISH & FOX HUNTING SRL,

STR. NARCISELOR NR. 94, CAM.
1, BLOC T7B, SC. 1, ET. 4, AP.
14, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SIWEIDA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.

───────

(210) M 2019 07730
(151) 30/10/2019
(732) SC UNICA FARM SRL, STR.

NEGOIESCU NR. 74B, JUDEŢ
MARAMUREŞ, BORSA, 435200,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

FARMACIA UNICA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13; 24.13.24; 24.13.25

(591) Culori revendicate:verde, alb, negru
(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.
5. Preparate farmaceutice, produse igienice
pentru medicină, alimente și substanțe dietetice
adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebeluși, dezinfectante,
alimente pentru bebeluşi.
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2019 07731
(151) 30/10/2019
(732) Asociatia Club Sportiv

Constantina Dita, STR. NERVA
TRAIAN NR. 23-25, BL. M 71,
AP. 49, BUCUREŞTI, 031044,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 07.01.25;
29.01.12; 09.09.01; 09.09.03

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

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2019 07732
(151) 30/10/2019
(732) GALL STUDIO DESIGN S.R.L.,

BULEVARDUL LACUL TEI NR.
109, PARTER, BL. 13A, SC. 1,
AP. 2, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
HEARTWORK

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

16. Picturi (tablouri) înrămate sau nu.
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20. Decoraţiuni de perete, din lemn,
dulăpioare (mobilier), dulapuri (mobilier),
dulapuri compartimentate (mobilier), dulăpioare
suspendate (mobilier), dulapuri de haine, uși
de dulapuri, nu din metal sau din cauciuc,
dulapuri pentru dormitor, fețe pentru dulapuri,
nu din metal sau din cauciuc, dulapuri cu bază
(mobilier), dulapuri pentru pantofi (mobilier),
corpuri de dulapuri (mobilier), dulapuri ca
mobilier (mobilier), dulapuri de depozitare
(mobilier), dulapuri pentru haine (mobilier),
dulapuri din lemn (mobilier), dulapuri pentru baie
(mobilier), dulapuri pentru separarea camerei
(mobilier), dulapuri pentru depozitarea articolelor
(mobilier), dulapuri pentru papetărie (mobilier),
dulapuri pentru calculatoare (mobilier), piese
pentru dulapuri, (nemetalice), dulapuri pentru
depozitare (mobilier), dulapuri de depozitare
(mobilier), dulapuri prevăzute cu oglindă,
mobilier, paravane (mobilier), mese (mobilier),
comode (mobilier), uși pentru mobilier mobilier
de interior, unități de mobilier, protecții
pentru mobilier pereți despărțitori (mobilier),
paravane despărțitoare (mobilier) paravane
simple (mobilier), mobilier pentru dormitor,
panouri despărțitoare (mobilier), paravane
portabile (mobilier), elemente de mobilier,
paravane mobile (mobilier), mobilier pentru
depozitare paravane separatoare (mobilier),
mobilier pentru copii, mobilier pentru bebeluși,
piese de mobilier, mobilier din lemn, mobilier
de bucătărie panouri de mobilier, mobilă și
mobilier, panouri despărțitoare mobile (mobilier),
dulapuri cu încuietoare (mobilier), piese de
mobilier nemetalice, mobilier de uz casnic,
mobilier pentru expunerea produselor, stații
de lucru (mobilier), mobilier încastrat pentru
bucătărie, sertare (piese de mobilier), mobilier
încastrat pentru dormitor, mobilier pentru curte
interioară, panouri despărțitoare pentru mobilier,
uși de mobilier (nemetalice), suporturi (mobilier)
pentru televizoare, paravane (mobilier) pentru
birouri, mobilier pentru cameră de zi, uși din
lemn pentru mobilier, mobilier cu rafturi pentru
perete, mobilier casnic confecționat din lemn,
panouri decorative din lemn (mobilier), corpuri
cu sertare pentru depozitare (mobilier), stații
(mese) de lucru pentru calculator (mobilier),
pereți despărțitori sub formă de mobilier, mobilier
pentru casă, birou și grădină, pereți despărțitori
glisanți (pereți despărțitori mobilier) pentru
încăperi.

───────



Erată

Se scoate de la publicare cererea de înregistrare M
2019/07670, depusă  în data de 29.10.2019 şi publicată 05.11.2019,
deoarece lista de produse este neclară. 


