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Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 06862

(151)
31/10/2019

(732)
VALENTIN ILIE

ambrella

2 M 2019 07366

31/10/2019

IOAN STOIA

ECALIFICAT

3 M 2019 07667

31/10/2019

ROMBEL RESIDENCE SRL

GARTEN RESIDENZ PRIVATE
RESIDENTIAL

4 M 2019 07733

31/10/2019

ASOCIAŢIA VULCAN RIDERS
ROMÂNIA

Vulcan Riders România V
Owners Club Kawasaki ch. 40

5 M 2019 07734

31/10/2019

ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV
MADÁRFÉSZEK – GODAKO
ÖKÖLVÍVÓ AKADÉMIA
SPORTKLUB

MADÁRFÉSZEK GODAKO
ÖKÖLVÍVÓ AKADÉMIA

6 M 2019 07735

31/10/2019

ROMVINTEC DISTRIBUTIE
S.R.L.

CRAMA Bostan

7 M 2019 07736

31/10/2019

PAUL-ADRIAN SIBISAN

TGV STREET FOOD

8 M 2019 07737

31/10/2019

DDD COMPANY S.R.L.

DDD Company

9 M 2019 07738

31/10/2019

EXACOM VISION SRL

Luminous

10 M 2019 07740

31/10/2019

NBG SRL

Bobârnacul - Ziarul umoristicopolitico-satiric

11 M 2019 07741

31/10/2019

CIBATUS AGRO SRL

LEGOOMI

12 M 2019 07742

31/10/2019

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE BORGO PASS Tarâmul Contelui
INTERCOMUNITARA ,,TURISM Dracula
IN BISTRITA - NASAUD"

13 M 2019 07743

31/10/2019

INTERNET EXCHANGE SRL

iX.ro

14 M 2019 07744

31/10/2019

SC LIAD IMPEX SRL

ESKYMO

15 M 2019 07745

31/10/2019

SC LIAD IMPEX SRL

MONTE CASSINO

16 M 2019 07746

31/10/2019

NARCIS CHIAMIL

ROCK SESSION FESTIVAL

17 M 2019 07747

31/10/2019

SC ALBRAU PROD SA

Bere CARPAȚI

18 M 2019 07748

31/10/2019

MILLENNIUM TOUR SRL

MILLENIUM TOUR ROMANIA

19 M 2019 07749

31/10/2019

CIPRIAN STOICA

IMPROVED FOOTBALL

20 M 2019 07750

31/10/2019

SC K&C IDEAS SRL

GARAGE

2

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

(540)

M 2019 06862
31/10/2019
VALENTIN ILIE, STR. FICUSULUI
NR. 1, VILA 2, JUDEŢ ILFOV,
BALOTESTI, 077015, ILFOV,
ROMANIA

ambrella
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2728C), roz (Pantone 219C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Publicaţii tipărite cu privire la managementului
proprietăţii, proprietăţi imobiliare, ipoteci şi
probleme financiare conexe.
35. Publicitate,
gestionarea
afacerilor
comerciale, lucrări de birou.
36. Gestionarea
proprietăților
(imobiliare),
afaceri imobiliare, servicii imobiliare, investiții
imobiliare, agenții imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, gestiunea bunurilor
imobiliare, intermediere pentru închirierea de
proprietăți imobiliare, servicii de consultanță
privind proprietățile imobiliare, organizare de
închirieri (doar proprietăți imobiliare), evaluări
de proprietăți imobiliare, servicii ale agențiilor
imobiliare, administrare de proprietăți imobiliare,
servicii de consiliere privind deținerea de
proprietăți imobiliare, servicii de consultanță
în materie de bunuri imobiliare, servicii
de consiliere privind investițiile în proprietăți
imobiliare, încheiere de contracte de închiriere
de bunuri imobiliare, servicii de agenție pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, intermediere
privind proprietatea comună a unei proprietăți
imobiliare, furnizare de informații în legătură
cu evaluarea bunurilor imobiliare, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru clădiri
rezidențiale, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru spații industriale, servicii de
management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, selectare și achiziție de
proprietăți imobiliare (în numele terților), servicii
de administrare a bunurilor imobiliare și a

proprietăților, furnizare de informații pe internet
privind afacerile imobiliare, servicii de agenții
imobiliare pentru închirierea de terenuri, servicii
de agenții imobiliare pentru închirierea de
clădiri, furnizare de informații privind bunuri
imobiliare și terenuri, servicii de cercetare
privind achiziția de proprietăți imobiliare, servicii
de agenție pentru vânzarea de proprietăți
imobiliare pe bază de comision, servicii de listare
de proprietăți imobiliare pentru închirierea de
case și închirierea de apartamente, servicii de
agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea
de terenuri, intermediere pentru încheierea de
acorduri privind finanțarea pentru achiziționarea
de proprietăți imobiliare, servicii de agenții
imobiliare pentru achiziția și vânzarea de clădiri,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații de clădiri, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea
spațiilor comerciale, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea de
clădiri, servicii de cesiune de contracte de
închiriere a proprietăților imobiliare, servicii de
prelungire a contractelor de închiriere pentru
proprietăți imobiliare, intermediere de contracte
pentru arendarea și închirierea de proprietăți
imobiliare, închiriere de bunuri imobiliare și
de proprietăți, servicii ale agențiilor imobiliare
de spații comerciale, servicii de finanțare
privind dezvoltarea proprietăților imobiliare,
servicii de căutare de proprietăți imobiliare
naționale, servicii financiare privind proprietățile
imobiliare și clădirile, servicii ale agențiilor
de bunuri imobiliare rezidențiale, servicii
de consiliere privind evaluarea proprietăților
imobiliare, servicii de informații computerizate
privind proprietățile imobiliare, servicii financiare
pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare,
achiziție de proprietăți imobiliare (în numele
terților), consultanță privind achiziționarea de
bunuri imobiliare, închirieri de spații pentru
birouri (imobiliare), evaluare și gestionare de
bunuri imobiliare, furnizare de informații privind
proprietățile (imobiliare), furnizare de informații
privind bunurile imobiliare, intermediere de
închirieri de proprietăți imobiliare, servicii de
brokeraj de proprietăți imobiliare.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 07366
31/10/2019
IOAN STOIA, STR.
BRÂNDUȘELOR NR. 74, AP. 22,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, 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)

(540)

M 2019 07667
31/10/2019
ROMBEL RESIDENCE SRL,
COMUNA ARICESTII RAHTIVANI ,
STR. BRUXELLES NR. 877A,
JUD. PRAHOVA, SAT ARICESTII
RAHTIVANI, PRAHOVA, ROMANIA

ECALIFICAT

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Manuale de instrucțiuni pentru educație,
echipament
(materiale
didactice)
pentru
educație/învățământ, articole de papetărie, cărți,
cursuri tipărite.
35. Servicii de plasare pentru stagii de
formare profesională, furnizare de servicii de
administrare a cursurilor academice pentru
instituții de învățământ, servicii de consultanță
în domeniul carierei (altele decât cele cu scop
educativ și de instruire), organizare de testări ale
competențelor profesionale.
41. Servicii de formare profesională, organizare
de
conferințe
referitoare
la
formarea
profesională, elaborarea de materiale didactice
distribuite
la
seminarele
de
formare
profesională, instruire profesională, cursuri
prin corespondență (învățământ la distanță),
învățământ, servicii de învățământ la distanță
oferite online, organizare de cursuri de
pregătire în institute de învățământ, educație
și instruire, certificare de servicii de educație,
cursuri de dezvoltare personală, înstruire cu
privire la dezvoltarea personală, furnizare de
pregătire, educație și îndrumare, certificare de
competențe profesionale, acreditare (certificare)
de performanțe educaționale, instruire pentru
adulți, consultanță legată de formarea în materie
de competențe profesionale, servicii de instruire
prin dezvoltarea capacităților de percepție.
42. Servicii privind certificarea serviciilor de
educație, cercetare în domeniul educației.
───────

GARTEN RESIDENZ
PRIVATE RESIDENTIAL
(531)

Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
05.01.05; 26.11.02
(591) Culori revendicate:negru, alb, galben,
rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07733
31/10/2019
ASOCIAŢIA VULCAN RIDERS
ROMÂNIA, COMUNA CENAD, NR.
1366, JUDEŢ TIMIŞ, SAT CENAD,
TIMIȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07734
31/10/2019
ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV
MADÁRFÉSZEK – GODAKO
ÖKÖLVÍVÓ AKADÉMIA
SPORTKLUB, PIAȚA LIBERTĂȚII,
NR. 7, JUDEŢ HARGHITA,
GHEORGHENI, HARGHITA,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT LADANYI CONSILIER ÎN PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. TRAIAN NR.
29E, JUD. ALBA, ALBA IULIA,
510109, ALBA, ROMANIA

Vulcan Riders România V
Owners Club Kawasaki ch. 40
(531)

Clasificare Viena: 03.07.17; 26.01.03;
26.01.16; 26.01.18; 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17
(591) Culori revendicate:gri, negru, galben,
alb, roşu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de club (divertisment).
───────

MADÁRFÉSZEK GODAKO
ÖKÖLVÍVÓ AKADÉMIA
(531)

Clasificare Viena: 03.07.11; 03.07.24;
21.03.23; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:auriu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07735
31/10/2019
ROMVINTEC DISTRIBUTIE
S.R.L., STR. ALECU RUSSO NR.
2-4, CAMIN VILA, CAMERA 1,
JUDEŢ GALATI, TECUCI, GALAȚI,
ROMANIA
BRAND LEADER, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
BIROUL 2, BRAȘOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

CRAMA Bostan
(531)

Clasificare Viena: 05.07.10; 29.01.15;
26.01.03; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:negru, mov, verde,
portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
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).
───────

M 2019 07736
31/10/2019
PAUL-ADRIAN SIBISAN, ALE.
MANASTIRII NR. 57, JUDEȚUL
DAMBOVIȚA, SAT VALEA
VOIEVOZILOR, COM. RAZVAD,
DAMBOVIȚA, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

TGV STREET FOOD
(531)

Clasificare Viena: 24.07.01; 24.07.23;
01.01.05; 01.01.10; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.15
(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru, verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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)
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii. (Solicităm
protecție 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 protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecție 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 07737
31/10/2019
DDD COMPANY S.R.L., STR.
VASILE LUPU NR. 102A, BL. G4,
ET. 5, AP. 32, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI,
IAȘI, 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)

(540)
(511)

Luminous

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Căşti audio, camere video.
───────

(210)
(151)
(732)

DDD Company

M 2019 07738
31/10/2019
EXACOM VISION SRL, PIATA
DOROBANRI NR. 2, BL. 25A, AP.
9, JUD. BRĂILA, BRĂILA, BRĂILA,
ROMANIA

(540)

M 2019 07740
31/10/2019
NBG SRL, STR. POARTA
LUNCII NR. 131, JUD. GIURGIU,
BOLINTIN-VALE, GIURGIU,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 03.13.16; 03.05.07;
26.03.01; 26.03.15; 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:roșu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii
de
deratizare,
exterminări,
dezinsecţie şi deratizare, dezinfecţie, eliminarea
dăunătorilor, exterminarea dăunătorilor, alta
decât
pentru
agricultură,
acvacultură,
horticultură și silvicultură, controlul dăunătorilor,
fumigarea mărfurilor împotriva dăunătorilor
(curățarea), fumigarea clădirilor împotriva
acţiunii dăunătorilor (curățarea), controlul
dăunătorilor pentru locuinţe rezidenţiale,
controlul
dăunătorilor
cu
privire
la
clădiri, inspecţia clădirilor pentru detectarea
dăunătorilor de lemn, protejarea clădirilor contra
pătrunderii dăunătorilor şi paraziţilor, distrugerea
dăunătorilor alta decât cea practicată în
agricultură, distrugerea dăunătorilor, alta decât
cea din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, servicii de control al dăunătorilor,
altele decât cele pentru agricultură, horticultură şi
silvicultură, servicii de combatere a dăunătorilor,
altele decât pentru agricultură, acvacultură,
horticultură sau silvicultură.
───────

Bobârnacul - Ziarul
umoristico-politico-satiric
(531)

Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.07;
27.05.09; 27.05.01; 02.01.07; 20.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie si
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.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităti sportive şi culturale.
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42. Servicii ştiintifice 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)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07741
31/10/2019
CIBATUS AGRO SRL, SOS.
BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE
NR. 309, CAMERA 1, JUD.
DÂMBOVIŢA, BĂLENI SÂRBI,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

BORGO PASS Tarâmul
Contelui Dracula

LEGOOMI
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
29.01.11
(591) Culori revendicate:galben închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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.
───────

M 2019 07742
31/10/2019
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA ,,TURISM
IN BISTRITA - NASAUD",
STR. PIATA PETRU RARES
NR.1-2, JUD.BISTRITA-NASAUD,
BISTRITA, 420080, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.24; 27.05.25;
26.04.18
(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, activități
sportive și culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07743
31/10/2019
INTERNET EXCHANGE SRL,
STR.MAXIMILIAN POPPER
NR.23, ET.4, AP.11, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
38. Telecomunicații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
───────

(210)
(151)
(732)

iX.ro

(740)

(531)

Clasificare Viena: 27.05.25; 24.07.01;
26.02.08; 27.05.10; 29.01.14
(591) Culori revendicate:albastru
deschis(HEX #1a8dba), galben (Hex
fcd801), albastru inchis (Hex #196cb3),
rosu (Hex #db111b)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, 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, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare

(540)

M 2019 07744
31/10/2019
SC LIAD IMPEX SRL, ŞOS.
DUDEŞTI-PANTELIMON NR. 42,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 033094,
BUCUREȘTI, ROMANIA
INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINȚEI NR. 39,
AP. 12, JUDEȚUL MUREȘ,
TÂRGU MUREȘ, 540543, MUREȘ,
ROMANIA

ESKYMO
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Rame de ochelari, ochelari, brațe pentru
ochelari, piese pentru ochelari, brațe de ochelari,
lanțuri
pentru ochelari și pentru ochelari de soare, rame
de ochelari nemontate, lentile pentru ochelari,
sticlă de
ochelari, tocuri de ochelari, etuiuri de ochelari,
lentile, ochelari, ochelari de soare și lentile de
contact.
35. Publicitate,
gestionarea
afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou, regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasa
09 (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, servicii de vânzare referitoare la rame
de ochelari, lentile, ochelari, servicii de agenţii
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de import și export, organizare de tranzacții
comerciale prin intermediul shop-urilor online,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare pentru rame de ochelari, ochelari,
lentile, tocuri de ochelari.

(210)
(151)
(732)

───────
(740)
(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07745
31/10/2019
SC LIAD IMPEX SRL, ŞOS.
DUDEŞTI-PANTELIMON NR. 42,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 033094,
BUCUREȘTI, ROMANIA
INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINȚEI NR. 39,
AP. 12, JUDEȚUL MUREȘ,
TÂRGU MUREȘ, 540543, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

M 2019 07746
31/10/2019
NARCIS CHIAMIL, STR. TOMIS
NR. 271, BL. L9C, SC. C, AP. 48,
JUD. CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA, STR.
FĂGETULUI NR. 144, BL. ST2, SC.
B, AP. 46, CONSTANŢA, 900654,
CONSTANȚA, ROMANIA

ROCK SESSION FESTIVAL

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Divertisment, activități sportive și culturale,
servicii oferite de o formație muzicală, servicii de
divertisment prestate într-un festival, organizare
evenimente muzicale.
───────

MONTE CASSINO
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Rame de ochelari, ochelari, brațe pentru
ochelari, piese pentru ochelari, brațe de ochelari,
lanțuri
pentru ochelari și pentru ochelari de soare, rame
de ochelari nemontate, lentile pentru ochelari,
sticlă de
ochelari, tocuri de ochelari, etuiuri de ochelari,
lentile, ochelari, ochelari de soare și lentile de
contact.
35. Publicitate,
gestionarea
afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou, regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasa
09 (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, servicii de vânzare referitoare la rame
de ochelari, lentile, ochelari, servicii de agenţii
de import și export, organizare de tranzacții
comerciale prin intermediul shop-urilor online,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare pentru rame de ochelari, ochelari,
lentile, tocuri de ochelari.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 07747
31/10/2019
SC ALBRAU PROD SA, STR.
GRIGORE MANOLESCU, NR. 7A,
BIROU 1, PARTER, SECTORUL
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
SC CABINET ANI FUCIU SRL ,
STR. GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV,
SNAGOV, ROMANIA

Bere CARPAȚI

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07748
31/10/2019
MILLENNIUM TOUR SRL, CALEA
PLEVNEI NR. 145B, BL. SPA,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, 060012,
BUCUREȘTI, ROMANIA

MILLENIUM TOUR ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07749
31/10/2019
CIPRIAN STOICA, STR. AGNITA
NR. 57, SECTOR 6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
KEYPI-AGENȚIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.08;
26.11.06; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17;
18.01.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Afaceri imobiliare.
39. Transport, organizare de călătorii.
42. Crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.
43. Servicii de cazare temporară, Servicii de
furnizare de alimente și băuturi.
───────

IMPROVED FOOTBALL
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 02.07.23;
24.15.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, marketing şi promovare prin
toate mijloacele cunoscute sau care se vor
dezvolta, în legătură cu
activitățile sportive, în special fotbal, servicii
de comerţ (vânzare en gros sau en detail) şi
regruparea în
avantajul terților de produse si servicii în
domeniul sportiv, prezentarea acestora pentru
vânzare şi vânzarea
prin toate mijloacele de comunicare, inclusiv
online prin intermediul unui site web specializat,
rețele de
socializare sau platforme online, astfel încât terții
să le cunoască şi să le achiziționeze comod,
informații,
sfaturi comerciale şi servicii de asistență
comercială pentru consumatori.
41. Servicii de educație și instruire în domeniul
fotbalului și în domeniul sportiv în general,
activități sportive,
servicii educaționale privind abilitățile în sport,
organizarea de concursuri, turnee, conferințe,
competiții,
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meciuri, gale şi simpozioane, organizarea de
cantonamente de fotbal, cursuri de fotbal,
ateliere organizate
în scopuri educative, seminarii, webinarii
(instruire),
workshop-uri,
demonstratii,
evenimente de specialitate, toate
acestea in domeniul sportului, coaching sportiv
(instruire), antrenament sportiv, pregătire si
educație sportivă,
instruire în tehnici sportive, servicii sportive,
servicii de academie de fotbal, cursuri de
pregătire in activități sportive, servicii de
antrenamente fizice si mentale pentru fotbaliști si
alți sportivi, cursuri sau programe
personalizate ori de echipă, servicii de creare si
implementare a unor programe de antrenament
special care
combină elementele fizice cu elementele
psihologice, organizare şi coordonare de
programe de antrenamente
pentru fotbal şi cursuri în domeniul sportiv
destinate tinerilor, servicii de consiliere si de
pregătire pentru menținerea condiției fizice si
psihice a sportivilor, servicii educative pentru
dezvoltarea aptitudinilor mentale ale
copiilor și sportivilor, servicii jurnalistice în sistem
liber-profesionist în domeniul sportiv, servicii de
scriere
pentru bloguri, editare de texte scrise, publicare
de cărți, reviste, ziare, periodice, cataloage,
broșuri,
jurnale, comentarii, articole în domeniul
fotbalului, inclusiv pe internet sau on-line,
realizare de programe
radio si tv, producție de programe tv, video,
demonstrații, filme, legate de fotbal sau din
domeniul fotbalului.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07750
31/10/2019
SC K&C IDEAS SRL, STR. SF.
SAVA NR. 7, AP. 3, JUDETUL IASI,
IASI, IAȘI, ROMANIA

GARAGE
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de încălțăminte, articole de
îmbrăcăminte.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură
cu încălțăminte.
───────

