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(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 05818

(151)
14/08/2019

(732)
LOREDANA LAURA ABRIHAN

unintended

2 M 2019 05878

14/08/2019

ALL 4 HEALTH SRL

ALL K ME

3 M 2019 05908

14/08/2019

SPEEDWELL S.R.L.

S SPEEDWELL

4 M 2019 05909

14/08/2019

S.C. SAVA

RUXANDRA

5 M 2019 05911

14/08/2019

SC COMPANIA DE UTILITĂŢI
PUBLICE SA FOCŞANI

CUP Focsani

6 M 2019 05917

14/08/2019

BOGDAN DRAGOŞ AURELIU
STANOEVICI MARIAN

ROMÂNIA, DIN NOU ACASĂ...

7 M 2019 05918

14/08/2019

FLORIN SILVIU RADU

FREE WORLDING

8 M 2019 05919

14/08/2019

ANDREEA TEODORA BALMUS AB Abogados

9 M 2019 05920

14/08/2019

CRISTINA NICULAEV

IMAGE 4 SPORT

10 M 2019 05921

14/08/2019

NETOPIA PAYMENTS S.R.L.

NETOPIA

11 M 2019 05923

14/08/2019

VLAD MIRCEA NEŞTE

MINDHACK ACADEMY

12 M 2019 05924

14/08/2019

LIGHTHOUSE PR MARKETING LIGHTHOUSE
& TRAININGS S.R.L.

13 M 2019 05925

14/08/2019

NEXT STEP INVESTMENTS
SRL

eu & moaşa mea

14 M 2019 05926

14/08/2019

ASOCIAȚIA PENTRU
PROMOVAREA
PATRIMONIULUI CULTURAL

RAPSODIA DUNĂRII

15 M 2019 05927

14/08/2019

ASOCIAȚIA PENTRU
PROMOVAREA
PATRIMONIULUI CULTURAL

KALOFONIS

16 M 2019 05928

14/08/2019

FIRST BANK SA

#bancalatine

17 M 2019 05929

14/08/2019

FIRST BANK SA

#FirstBanklatine

18 M 2019 05930

14/08/2019

FIRST BANK SA

First Video Bank

19 M 2019 05931

14/08/2019

FIRST BANK SA

Cardul Franklin

20 M 2019 05932

14/08/2019

HOLISTICA FOODS SRL

BURGASMO a vegan love story

21 M 2019 05933

14/08/2019

FIRST BANK SA

Depozitul Washington

22 M 2019 05934

14/08/2019

ADOR SECURITY SRL

aDor SECURITY

23 M 2019 05935

14/08/2019

AUTO CARDO S.A.

AutoCardo

24 M 2019 05936

14/08/2019

NICOLAE BRAN

THE SQUARE

2

(540)

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
14/08/2019
Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
25 M 2019 05937

(151)
14/08/2019

(732)
FIRST BANK SA

26 M 2019 05938

14/08/2019

S.C. AGRICOST S.A.

27 M 2019 05939

14/08/2019

LIGHTHOUSE INTERNATIONAL bestieR
INC.

28 M 2019 05940

14/08/2019

EBS CINEMA SERVICES SRL

Laserplex

29 M 2019 05941

14/08/2019

SC MED LIFE SA

FreshLife

30 M 2019 05942

14/08/2019

SC MED LIFE SA

Life & Go

31 M 2019 05943

14/08/2019

BUNĂTĂȚI CU DRAGOSTE
S.R.L.

BĂCĂNIA FAINĂ 2019

32 M 2019 05944

14/08/2019

SC MED LIFE SA

BioLife

33 M 2019 05945

14/08/2019

SC MED LIFE SA

BioKids

34 M 2019 05947

14/08/2019

SC MED LIFE SA

DietLife UN SFERT DIN DOZA
TA ZILNICĂ DE CALORII

35 M 2019 05948

14/08/2019

SC MED LIFE SA

LongLife

3

(540)
aldahra agricost leading
agriculture
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05818
14/08/2019
LOREDANA LAURA ABRIHAN,
STR. BARBU MUMULEANU NR.
14, AP. 2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020544, BUCUREȘTI, ROMANIA

unintended.
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Caiete, agende de birou, instrumente de
scris, plicuri, mape, pungi de hârtie, foi de hârtie
pentru ambalat, tipărituri, fotografii, papetărie
imprimată, cutii din hârtie.
18. Genţi.
24. Materiale
textile,
perdele,
draperii,
cearceafuri, cuverturi.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, eşarfe, şepci.
35. Publicitate.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05878
14/08/2019
ALL 4 HEALTH SRL, BD.
NATIUNILE UNITE NR. 4, BL. 107A,
ET. 9, BIROUL NR. 7, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse cosmetice, serveţele impregnate
cu loţiuni cosmetice, vata de bumbac pentru
uz cosmetic, beţisoare de bumbac pentru uz
cosmetic, parfumuri şi apă de toaletă, geluri şi
săruri de baie şi duş, săpunuri pentru toaletă,
deodorante de uz personal, produse cosmetice,
în special creme, produse de tip lapte, loţiuni,
geluri şi pudre pentru faţă, corp şi mâini, lapte,
geluri şi uleiuri pentru bronzare prin expunerea
la soare şi preparate pentru după expunerea
la soare (cosmetice), farduri, şampoane, geluri,
spume şi balsamuri, preparate sub formă de
aerosoli pentru coafură şi îngrijirea părului,
fixative pentru păr, preparate pentru vopsirea
şi pentru decolorarea parului, preparate pentru
ondularea parului, uleiuri esenţiale.
5. Aminoacizi
de
uz
medical,
pastile
antioxidante, preparate de uz medical pentru
inhibarea apetitului, pastile pentru suprimarea
apetitului, capsule pentru medicamente, colagen
de uz medical, fibre dietetice, suplimente
alimentare cu efect cosmetic, alimente dietetice
de uz medical, băuturi dietetice de uz medical,
substanţe dietetice de uz medical, digestive de
uz farmaceutic, ceaiuri din plante pentru uz
medicinal, extracte din plante de uz medical,
preparate imunostimulatoare, laxative, lecitina
de uz medical, suplimente alimentare pe baza
de lecitina, seminţe de în de uz farmaceutic,
făină de în de uz farmaceutic, suplimente
alimentare pe baza de seminţe de în, loţiuni
de uz farmaceutic, preparate medicale pentru
slăbit, preparate de toaletă medicinale, infuzii
medicinale, ceai medicinal, plante medicinale,
rădăcini medicinale, băuturi adaptate pentru uz
medical, preparate medicinale pentru creşterea
părului, truse medicale de voiaj, remedii contra
constipaţiei, remedii pentru medicină umană,
suplimente alimentare pe baza de minerale,
preparate nutritionale pentru scopuri terapeutice
sau medicale, suplimente nutritive, dropsuri
de uz farmaceutic, preparate farmaceutice,
produse farmaceutice pentru îngrijirea pielii,
extracte vegetale de uz farmaceutic, suplimente
alimentare proteice, seruri, pilule pentru slăbit,
steroizi, preparate din vitamine.
───────

ALL K ME
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05908
14/08/2019
SPEEDWELL S.R.L., STR.
CEASORNICULUI, NR. 17, ETAJ
1, CLADIREA B, BIROU NR.
1, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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) (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────

S SPEEDWELL
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.21;
24.01.05
(591) Culori revendicate:gri, rosu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 05909
14/08/2019
S.C. SAVA, STR. BUZIAS, NR. 54,
JUDETUL DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
, STR. 11 IUNIE NR. 51, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

RUXANDRA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 05911
14/08/2019
SC COMPANIA DE UTILITĂŢI
PUBLICE SA FOCŞANI, STR.
N.TITULESCU, NR. 9, JUDETUL
VRANCEA, FOCSANI, 620018,
VRANCEA, ROMANIA

CUP Focsani

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Forarea puţurilor.
39. Aducţiunea apei, distribuţia apei, distribuţia
de apă, alimentare cu apă prin conducte,
distribuţie (transport) de apă prin conducte.
40. Tratarea şi epurarea apei, tratarea apei.
42. Întreţinere de site-uri web.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05917
14/08/2019
BOGDAN DRAGOŞ AURELIU
STANOEVICI MARIAN, STR. CUZA
VODĂ NR. 130, BL. A1, SC. 2, ET.
7, AP. 65, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ROMÂNIA, DIN NOU ACASĂ...

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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9. Suporturi magnetice online cuprinzând afişe.
clipuri electorale, material publicitar pentru
campaniile electorale.
16. Afişe, clipuri electorale (tipizate), material
publicitar pentru campaniile electorale (tipizate).
35. Publicitate electorală prin mass media.
36. Strângere de fonduri în scopuri electorale.
41. Organizarea de mitinguri, întruniri cu
caracter electoral, activităţi cu caracter sportiv
şi cultural prin nominalizarea şi susţinerea
candidaţilor în campania electorală.
45. Organizarea de evenimente, cu excepţia
celor cuprinse în clasa 41 (cu scopul social, de
protecţie, mediere, cluburi de întâlniri, aranjarea
de întâlniri).

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05919
14/08/2019
ANDREEA TEODORA BALMUS,
STR. ION NEDELEANU NR. 2, BL.
P40, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 05918
14/08/2019
FLORIN SILVIU RADU, ŞOS.
ALEXANDRIA NR. 9, BL. 4,
SC. A, AP. 9, ET. 4, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

FREE WORLDING

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, furnizare de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

AB Abogados
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.04.05
(591) Culori revendicate:roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii juridice.
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(540)

M 2019 05920
14/08/2019
CRISTINA NICULAEV, STR. SOLD.
GHEORGHE DASCALU NR. 5,
VILA A5, COMUNA DOBROESTI,
JUDEŢ ILFOV, SAT DOBROESTI,
ILFOV, ROMANIA

IMAGE 4 SPORT
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(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 27.07.01; 27.07.02
(591) Culori revendicate:gri închis, alb, verde
(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)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 05921
14/08/2019
NETOPIA PAYMENTS S.R.L.,
BD. DIMITRIE POMPEI NR.
9-9A, CLADIREA NR. 24, IRIDE
BUSINESS PARK, ET. 4, CAMERA
4C, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

NETOPIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate şi servicii de promovare şi
închiriere de spaţii publicitare, inclusiv pe internet
şi alte reţele de calculatoare, închirierea de timp
publicitar în mijloace de comunicare, operarea
pieţelor online pentru cumpărarea, vânzarea şi/
sau schimbul de bunuri, compararea preţurilor,
servicii de comparare şi revizuire a produselor/
serviciilor, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, servicii care constau
în înregistrarea, transcrierea, compunerea şi
compilarea sau sistematizarea comunicărilor
şi înregistrărilor scrise, precum şi compilarea
datelor matematice sau statistice, cercetare
de marketing, marketing, publicitate cu plată
per click, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
publicarea de texte publicitare, promovarea
vânzărilor pentru terţi, servicii de telemarketing.
36. Servicii financiare, şi anume, permiterea
transferului de fonduri in legătura cu
achiziţionarea de produse si servicii oferite
de alţii, toate prin intermediul reţelelor
de comunicare electronice, compensarea
si reconcilierea tranzacţiilor financiare prin
intermediul reţelelor de comunicaţii electronice,
furnizarea de plăţi garantate şi fonduri ale
pieţei monetare, servicii financiare, şi anume,
permiterea donaţiilor către organizaţii caritabile,

toate prin intermediul reţelelor de comunicaţii
electronice, schimb valutar/bancar la domiciliu,
transfer electronic de fonduri, online banking,
telebanking, afaceri imobiliare, servicii financiare
privind asigurarea, protecţia si prevenirea fraudei
financiare.
42. Proiectarea şi dezvoltarea de software
de calculator pentru prelucrarea electronica a
plăţilor, procesarea electronica de transfer de
fonduri, procese de autentificare, proiectarea
şi dezvoltarea interfeţelor de programare
a aplicaţiilor, furnizare de informaţii în
domeniul proiectării şi dezvoltării de software
de calculator, servicii de asistenţă tehnică
şi depanarea proiectelor de software,
servicii de calculator şi tehnologie pentru
securizarea datelor informatice şi a informaţiilor
personale şi financiare, precum şi pentru
detectarea accesului neautorizat la datele
şi informaţiile personale, consultanţă în
tehnologia calculatoarelor, consultanţă în
securitate informatică, servicii de criptare a
datelor, monitorizarea electronică a informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activităţii carţilor de
credit pentru a detecta furtul de identitate prin
intermediul internetului, actualizarea softwareului pentru calculatoare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 05923
14/08/2019
VLAD MIRCEA NEŞTE, STR.
AZUGA NR. 3, JUDEŢ SATU
MARE, SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

MINDHACK ACADEMY

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05924
14/08/2019
LIGHTHOUSE PR MARKETING &
TRAININGS S.R.L., STR. VASILE
CONTA, NR. 3-5, CAMERA 1,
SC. B, ET. 4, AP. 41, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

LIGHTHOUSE
(531)

Clasificare Viena: 26.04.05; 26.04.18;
29.01.04; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:albastru (PANTONE
2726 C), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Consultanță privind relațiile cu publicul,
studii de relații cu publicul, servicii de consultanță
privind relațiile publice, realizare de studii
în domeniul relațiilor publice, consultanță cu
privire la strategia de comunicare în domeniul
relațiilor publice, asistență pentru conducerea
întreprinderilor comerciale în materie de relații
cu publicul, consultanță privind publicitatea,
consultanță privind publicitatea comercială,
consultanță în publicitate și marketing,
consultanță referitoare la servicii de publicitate
și promovare, consultanță în afaceri privind
publicitatea, consultanță pentru afaceri privind
publicitatea, servicii de consultanță privind
publicitatea, servicii de asistență privind
publicitatea, servicii de consultanță în legătură
cu reclame, publicitate și marketing, consultanță
cu privire la strategia de comunicare în domeniul
publicității, marketing promoțional, marketing
direct, marketing financiar, marketing afiliat,
marketing imobiliar, marketing digital, marketing
de produse, publicitate și marketing, asistență
în marketing, informații de marketing, campanii
de marketing, previzionare de marketing, servicii
de marketing, consultanță în marketing, estimări
pentru marketing, marketing pentru evenimente,
marketing pe internet, consultanță privind
marketingul, servicii de marketing comercial,
servicii de marketing direct, consultanță
profesională în marketing, efectuarea studiilor
de marketing, analiza tendințelor de marketing,

consultanță în marketing commercial, analiza
în domeniul marketingului, consultanță privind
managementul
marketingului,
consultanță
pentru managementul marketingului, servicii de
publicitate și marketing, furnizare de informații
de marketing, investigații privind strategia de
marketing, planificare de strategii de marketing,
întocmire de planuri de marketing, efectuarea de
studii de marketing, servicii de consultanță în
marketing, întocmire de rapoarte de marketing,
servicii de agenție de marketing, proiectare
de studii de marketing, elaborare de studii
de marketing, marketing destinat unui anumit
scop, furnizare de informații privind marketingul,
servicii de consultanță privind marketingul,
servicii de consiliere privind marketingul,
marketing comercial (în afară de comercializare),
servicii de publicitate, marketing și promovare,
consultanță în materie de marketing direct,
servicii de publicitate și marketing online,
consultanță în afaceri privind marketingul
strategic, management de personal din domeniul
marketingului, administrare în materie de
activități de marketing, dezvoltare de strategii
și concepte de marketing, servicii de marketing
privind motoarele de căutare, cercetarea
de piață și studii de marketing, servicii
de planificare pentru studii de marketing,
servicii de marketing promoțional folosind
mijloace audiovizuale, furnizare de informații de
marketing în afaceri, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, furnizare de
servicii de consiliere privind marketingul, servicii
de consultanță în afaceri privind marketingul,
servicii de marketing furnizate prin intermediul
rețelelor digitale, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
servicii de consultanță în domeniul marketingului
pe internet, furnizare de consultanță în marketing
în domeniul mediilor sociale, furnizare de
servicii de consiliere în marketing pentru
producători, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale, furnizare
de informații de marketing prin site-uri web,
servicii de cercetare cu privire la publicitate
și marketing, consultanță pentru întreprinderi
în materie de gestionare a marketingului,
gestionare și consultanță comercială în materie
de activități de marketing, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, dezvoltarea și implementarea de
strategii de marketing pentru alte persoane,
informații sau solicitări de informații în domeniul
afacerilor și al marketingului, servicii de
recrutare de personal în domeniul vânzărilor
și al marketingului, servicii de publicitate,
promovare și relații publice, servicii de
relaţii media, consultanță în domeniul resurse
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umane, consultanță în resurse umane pentru
întreprinderi, publicitate, evaluare a impactului
publicității asupra publicului, promovarea afacerii
(publicitate), analiza impactului publicității,
analiza sensibilizării publicului cu privire la
publicitate, servicii de relații cu publicul, agenții
de relații cu publicul, servicii de planificare
pentru publicitate, servicii de publicitate și
reclamă, cercetare de piață pentru publicitate,
servicii de promovare și publicitate, servicii
publicitare și de promovare, servicii de cercetare
privind publicitatea, furnizare de informații
privind publicitatea, servicii de informații privind
publicitatea, colectarea de informații privind
publicitatea, consultanță privind publicitatea în
presă, servicii publicitare privind recrutarea de
personal, organizare de prezentări în scopuri
publicitare, servicii de intermediere referitoare
la publicitate, consultanță privind managementul
afacerilor, managementul relației cu clienții,
managementul și administrarea afacerilor,
consultanță în materie de management al
afacerilor, asistență în materie de management
al afacerilor, consultanță profesională privind
managementul afacerilor, asistență privind
managementul activităților comerciale, consiliere
în
domeniul
managementului
afacerilor,
asistență
în
domeniul
managementului
corporatist, consultanță privind organizarea și
managementul afacerilor, servicii de consultanță
în managementul afacerilor, furnizare de
asistență în managementul afacerilor, servicii
de consultanță privind managementul afacerilor,
servicii de analiză în managementul afacerilor,
consilierea managementului privind recrutarea
de personal, asistență în materie de
management privind afacerile, asistență în
materie de management pentru promovarea
afacerilor, servicii de consultanță și de
management al afacerilor, servicii de consultanță
și consiliere în managementul afacerilor, servicii
de asistență și consultanță în managementul
afacerilor, servicii de consultanță în materie
de organizare și managementul afacerilor,
servicii de consultanță (comercială) privind
managementul întreprinderilor din sectorul
public, servicii de consultanță în materie
de organizare și management al afacerilor,
consultanță în managementul și organizarea
afacerilor, în domeniul administrării de
personal, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, pregătire și realizare
de planuri și concepte media și de
publicitate, servicii de consultanță privind
publicitatea pentru beneficiarii de francize,
servicii de management de personal angajat în
publicitate, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, managementul

resurselor umane, administrarea resurselor
umane și servicii de recrutare, asistență
în afaceri, asistență privind managementul
afacerilor, asistență în administrarea afacerilor,
asistență în conducerea afacerilor, asistență
privind organizarea întreprinderii, asistență
comercială
în
managementul
afacerilor,
furnizare de asistență în afaceri, asistență
în gestiune de personal, asistență în
domeniul administrării afacerilor, asistență în
domeniul comercializării produselor, asistență
în domeniul organizării afacerilor, asistență
în domeniul promovării firmelor, asistență și
consultanță privind managementul afacerilor,
asistență și consultanță privind organizarea
comercială, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, asistență comercială
cu privire la imaginea comercială, asistență,
consiliere și consultanță privind planificarea
comercială, asistență, consiliere și consultanță
privind organizarea comercială, asistență
în managementul și exploatarea afacerilor
comerciale, servicii de consultanță și asistență
în domeniul strategiei comerciale, asistență
și consultații în legătură cu organizarea
și managementul afacerilor, asistență și
consultanță în materie de administrare și
organizare a afacerilor, studii de piață, efectuare
de studii de piață, analiza datelor studiilor de
piață, analiza datelor și statisticilor studiilor de
piață.
41. Cursuri de instruire în planificarea strategică
în domeniul publicității, promovării, marketingului
și managementului, formare în domeniul relațiilor
publice, instruire în tehnici de comunicare,
furnizare de instruire în materie de tehnici
de comunicare, servicii de instruire în abilități
de comunicare, servicii educaționale privind
abilitățile de comunicare, servicii de instruire
în materie de marketing în comerțul cu
amănuntul, servicii de instruire în domeniul
managementului afacerilor, servicii de instruire
în domeniul consultanței în management,
instruire și pregătire în management, industrie
și tehnologia informației, furnizare de cursuri
de instruire în domeniul managementului
general, servicii educaționale și de instruire
cu privire la managementul afacerilor, formare
în domeniul managementului, servicii de
formare în management, servicii educative
în domeniul managementului servicii de
pregătire în domeniul managementul proiectelor,
asistență profesională individualizată (coaching)
pe probleme economice și de management,
servicii educaționale de tip coaching.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05925
14/08/2019
NEXT STEP INVESTMENTS SRL,
CALEA RAHOVEI NR. 266-268,
CORP 61, CAMERA 17B, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 05927
14/08/2019
ASOCIAȚIA PENTRU
PROMOVAREA PATRIMONIULUI
CULTURAL, STR. NAE LEONARD,
NR. 7, BL. C5A, AP. 19, JUDEŢ
GALAŢI, GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

KALOFONIS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

eu & moaşa mea
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.09.01; 29.01.05
(591) Culori revendicate:mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni şi animale.

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 05926
14/08/2019
ASOCIAȚIA PENTRU
PROMOVAREA PATRIMONIULUI
CULTURAL, STR. NAE LEONARD,
NR. 7, BL. C5A, AP. 19, JUDEŢ
GALAŢI, GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

RAPSODIA DUNĂRII

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

(540)
(511)

M 2019 05928
14/08/2019
FIRST BANK SA, ȘOS. NICOLAE
TITULESCU NR. 29-31, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011132,
BUCUREȘTI, ROMANIA
Cosmovici și Asociații SRL, STR.
POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP.6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 010641,
ROMANIA

#bancalatine

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de relații cu publicul,
organizare
de
prezentări,
expuneri
și
demonstrații în scop de afaceri, servicii de târguri
și expoziții comerciale, coordonare și organizare
de expoziții, evenimente și demonstrații cu
scop comercial sau antreprenorial, servicii
de fidelizare, motivare și recompensare,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, servicii
de comerț și servicii de informare a
consumatorilor, servicii de comerț cu amănuntul
și cu ridicata, vânzare prin licitație publică,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, prelucrarea administrativă a
datelor, servicii de consultanță în afaceri,
analiză de afaceri, cercetare și servicii de
informare comercială, studii de piață, colectarea
și sistematizarea datelor de afaceri, gestiunea
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afacerilor comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.
36. Servicii de asigurare, subscriere de
asigurări, estimări și evaluări pentru scopuri de
asigurare, servicii de garanție, servicii imobiliare,
brokeraj cu garanții reale imobiliare, servicii
financiare privind furnizarea de bonuri valorice
pentru achiziția de bunuri, servicii de depunere
în casete valorice, servicii financiare, monetare
și bancare, comerț și schimb valutar, servicii de
tranzacționare de mărfuri și titluri de valoare,
servicii de împrumut, de credit și leasing
financiar, servicii de recuperare a datoriilor și
de factoring, servicii de investiții, investirea
fondurilor, subscrieri financiare și emisiuni de
titluri de valoare (banking de investiii) tranzacții
și transferuri financiare, servicii de plată, servicii
bancare cu numerar, cec și ordine de
plată, servicii de carduri, servicii fiscale și
vamale, servicii de informare, consiliere și
consultanță financiară, evaluare financiară și
furnizare de rapoarte de credit, servicii de
evaluare, planificare financiară, servicii de
finanțare, servicii privind capitalul de risc,
colectarea de fonduri și sponsorizare, servicii de
evaluare financiară.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 05929
14/08/2019
FIRST BANK SA, ȘOS. NICOLAE
TITULESCU NR. 29-31, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011132,
BUCUREȘTI, ROMANIA
Cosmovici și Asociații SRL, STR.
POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP.6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 010641,
ROMANIA

de comerț și servicii de informare a
consumatorilor, servicii de comerț cu amănuntul
și cu ridicata, vânzare prin licitație publică,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, prelucrarea administrativă a
datelor, servicii de consultanță în afaceri,
analiză de afaceri, cercetare și servicii de
informare comercială, studii de piață, colectarea
și sistematizarea datelor de afaceri, gestiunea
afacerilor comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.
36. Servicii de asigurare, subscriere de
asigurări, estimări și evaluări pentru scopuri de
asigurare, servicii de garanție, servicii imobiliare,
brokeraj cu garanții reale imobiliare, servicii
financiare privind furnizarea de bonuri valorice
pentru achiziția de bunuri, servicii de depunere
în casete valorice, servicii financiare, monetare
și bancare, comerț și schimb valutar, servicii de
tranzacționare de mărfuri și titluri de valoare,
servicii de împrumut, de credit și leasing
financiar, servicii de recuperare a datoriilor și
de factoring, servicii de investiții, investirea
fondurilor, subscrieri financiare și emisiuni de
titluri de valoare (banking de investiii) tranzacții
și transferuri financiare, servicii de plată, servicii
bancare cu numerar, cec și ordine de
plată, servicii de carduri, servicii fiscale și
vamale, servicii de informare, consiliere și
consultanță financiară, evaluare financiară și
furnizare de rapoarte de credit, servicii de
evaluare, planificare financiară, servicii de
finanțare, servicii privind capitalul de risc,
colectarea de fonduri și sponsorizare, servicii de
evaluare financiară.
───────

(210)
(151)
(732)

#FirstBanklatine

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de relații cu publicul,
Organizare de prezentări, expuneri și
demonstrații în scop de afaceri, servicii de târguri
și expoziții comerciale, coordonare și organizare
de expoziții, evenimente și demonstrații cu
scop comercial sau antreprenorial, servicii
de fidelizare, motivare și recompensare,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, servicii

(740)

(540)
(511)

M 2019 05930
14/08/2019
FIRST BANK SA, ȘOS. NICOLAE
TITULESCU NR. 29-31, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011132,
BUCUREȘTI, ROMANIA
Cosmovici și Asociații SRL, STR.
POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP.6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 010641,
ROMANIA

First Video Bank

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Servicii

de publicitate, marketing și
promovare, servicii de relații cu publicul,
organizare
de
prezentări,
expuneri
și
demonstrații în scop de afaceri, servicii de târguri
și expoziții comerciale, coordonare și organizare
de expoziții, evenimente și demonstrații cu
scop comercial sau antreprenorial, servicii
de fidelizare, motivare și recompensare,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, servicii
de comerț și servicii de informare a
consumatorilor, servicii de comerț cu amănuntul
și cu ridicata, vânzare prin licitație publică,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, prelucrarea administrativă a
datelor, servicii de consultanță în afaceri,
analiză de afaceri, cercetare și servicii de
informare comercială, studii de piață, colectarea
și sistematizarea datelor de afaceri, gestiunea
afacerilor comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.
36. Servicii de asigurare, subscriere de
asigurări, estimări și evaluări pentru scopuri de
asigurare, servicii de garanție, servicii imobiliare,
brokeraj cu garanții reale imobiliare, servicii
financiare privind furnizarea de bonuri valorice
pentru achiziția de bunuri, servicii de depunere
în casete valorice, servicii financiare, monetare
și bancare, comerț și schimb valutar, servicii de
tranzacționare de mărfuri și titluri de valoare,
servicii de împrumut, de credit și leasing
financiar, servicii de recuperare a datoriilor și
de factoring, servicii de investiții, investirea
fondurilor, subscrieri financiare și emisiuni de
titluri de valoare (banking de investiii) tranzacții
și transferuri financiare, servicii de plată, servicii
bancare cu numerar, cec și ordine de
plată, servicii de carduri, servicii fiscale și
vamale, servicii de informare, consiliere și
consultanță financiară, evaluare financiară și
furnizare de rapoarte de credit, servicii de
evaluare, planificare financiară, servicii de
finanțare, servicii privind capitalul de risc,
colectarea de fonduri și sponsorizare, servicii de
evaluare financiară.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 05931
14/08/2019
FIRST BANK SA, ȘOS. NICOLAE
TITULESCU NR. 29-31, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011132,
BUCUREȘTI, ROMANIA
Cosmovici și Asociații SRL, STR.
POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP.6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 010641,
ROMANIA

Cardul Franklin

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de relații cu publicul,
organizare
de
prezentări,
expuneri
și
demonstrații în scop de afaceri, servicii de târguri
și expoziții comerciale, coordonare și organizare
de expoziții, evenimente și demonstrații cu
scop comercial sau antreprenorial, servicii
de fidelizare, motivare și recompensare,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, servicii
de comerț și servicii de informare a
consumatorilor, servicii de comerț cu amănuntul
și cu ridicata, vânzare prin licitație publică,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, prelucrarea administrativă a
datelor, servicii de consultanță în afaceri,
analiză de afaceri, cercetare și servicii de
informare comercială, studii de piață, colectarea
și sistematizarea datelor de afaceri, gestiunea
afacerilor comerciale, administrație comercială,
lucrări de
birou.
36. Servicii de asigurare, subscriere de
asigurări, estimări și evaluări pentru scopuri de
asigurare, servicii de garanție, servicii imobiliare,
brokeraj cu garanții reale imobiliare, servicii
financiare privind furnizarea de bonuri valorice
pentru achiziția de bunuri, servicii de depunere
în casete valorice, servicii financiare, monetare
și bancare, comerț și schimb valutar, servicii de
tranzacționare de mărfuri și titluri de valoare,
servicii de împrumut, de credit și leasing
financiar, servicii de recuperare a datoriilor și
de factoring, servicii de investiții, investirea
fondurilor, subscrieri financiare și emisiuni de
titluri de valoare (banking de investiii) tranzacții
și transferuri financiare, servicii de plată, servicii
bancare cu numerar, cec și ordine de plată,
servicii de carduri, servicii fiscale și vamale,
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servicii de informare, consiliere și consultanță
financiară, evaluare financiară și furnizare de
rapoarte de credit, servicii de evaluare,
planificare financiară, servicii de finanțare,
servicii privind capitalul de risc, colectarea de
fonduri și sponsorizare, servicii de evaluare
financiară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2019 05932
14/08/2019
HOLISTICA FOODS SRL, STR.
VALEA LARGĂ NR. 5, JUD.
BRAŞOV, SĂCELE, 505600,
BRAȘOV, ROMANIA

BURGASMO a
vegan love story

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 05933
14/08/2019
FIRST BANK SA, ȘOS. NICOLAE
TITULESCU NR. 29-31, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011132,
BUCUREȘTI, ROMANIA
Cosmovici și Asociații SRL, STR.
POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP.6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 010641,
ROMANIA

Depozitul Washington

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de relații cu publicul,
organizare
de
prezentări,
expuneri
și
demonstrații în scop de afaceri, servicii de târguri
și expoziții comerciale, coordonare și organizare
de expoziții, evenimente și demonstrații cu
scop comercial sau antreprenorial, servicii

de fidelizare, motivare și recompensare,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, servicii
de comerț și servicii de informare a
consumatorilor, servicii de comerț cu amănuntul
și cu ridicata, vânzare prin licitație publică,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, prelucrarea administrativă a
datelor, servicii de consultanță în afaceri,
analiză de afaceri, cercetare și servicii de
informare comercială, studii de piață, colectarea
și sistematizarea datelor de afaceri, gestiunea
afacerilor comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.
36. Servicii de asigurare, subscriere de
asigurări, estimări și evaluări pentru scopuri de
asigurare, servicii de garanție, servicii imobiliare,
brokeraj cu garanții reale imobiliare, servicii
financiare privind furnizarea de bonuri valorice
pentru achiziția de bunuri, servicii de depunere
în casete valorice, servicii financiare, monetare
și bancare, comerț și schimb valutar, servicii de
tranzacționare de mărfuri și titluri de valoare,
servicii de împrumut, de credit și leasing
financiar, servicii de recuperare a datoriilor și
de factoring, servicii de investiții, investirea
fondurilor, subscrieri financiare și emisiuni de
titluri de valoare (banking de investiii) tranzacții
și transferuri financiare, servicii de plată, servicii
bancare cu numerar, cec și ordine de
plată, servicii de carduri, servicii fiscale și
vamale, servicii de informare, consiliere și
consultanță financiară, evaluare financiară și
furnizare de rapoarte de credit, servicii de
evaluare, planificare financiară, servicii de
finanțare, servicii privind capitalul de risc,
colectarea de fonduri și sponsorizare, servicii de
evaluare financiară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05934
14/08/2019
ADOR SECURITY SRL, STR.
MAGURA VULTURULUI NR.
33, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

aDor SECURITY
(531)

Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.16; 26.01.18; 26.03.01
(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru,
negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05935
14/08/2019
AUTO CARDO S.A., CALEA
SAGULUI NR. 201, JUD. TIMIŞ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA
ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR. 33,
AP. 7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 15.07.01
(591) Culori revendicate:roşu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05936
14/08/2019
NICOLAE BRAN , STR. FN NR.
1, JUD. GIURGIU , GOSTINU,
GIURGIU, ROMANIA

THE SQUARE
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de cluburi (discoteci).

───────

AutoCardo
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05937
14/08/2019
FIRST BANK SA, ȘOS. NICOLAE
TITULESCU NR. 29-31, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011132,
BUCUREȘTI, ROMANIA
Cosmovici și Asociații SRL, STR.
POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP.6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 010641,
ROMANIA

financiare privind furnizarea de bonuri valorice
pentru achiziția de bunuri, servicii de depunere
în casete valorice, servicii financiare, monetare
și bancare, comerț și schimb valutar, servicii de
tranzacționare de mărfuri și titluri de valoare,
servicii de împrumut, de credit și leasing
financiar, servicii de recuperare a datoriilor și
de factoring, servicii de investiții, investirea
fondurilor, subscrieri financiare și emisiuni de
titluri de valoare (banking de investiii) tranzacții
și transferuri financiare, servicii de plată, servicii
bancare cu numerar, cec și ordine de
plată, servicii de carduri, servicii fiscale și
vamale, servicii de informare, consiliere și
consultanță financiară, evaluare financiară și
furnizare de rapoarte de credit, servicii de
evaluare, planificare financiară, servicii de
finanțare, servicii privind capitalul de risc,
colectarea de fonduri și sponsorizare, servicii de
evaluare financiară.
───────

(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 26.11.07;
26.11.08
(591) Culori revendicate:albastru, roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de relații cu publicul,
organizare
de
prezentări,
expuneri
și
demonstrații în scop de afaceri, servicii de târguri
și expoziții comerciale, coordonare și organizare
de expoziții, evenimente și demonstrații cu
scop comercial sau antreprenorial, servicii
de fidelizare, motivare și recompensare,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, servicii
de comerț și servicii de informare a
consumatorilor, servicii de comerț cu
amănuntulși cu ridicata, vânzare prin
licitație
publică,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, prelucrarea administrativă a
datelor, servicii de consultanță în afaceri,
analiză de afaceri, cercetare și servicii de
informare comercială, studii de piață, colectarea
și sistematizarea datelor de afaceri, gestiunea
afacerilor comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.
36. Servicii de asigurare, subscriere de
asigurări, estimări și evaluări pentru scopuri de
asigurare, servicii de garanție, servicii imobiliare,
brokeraj cu garanții reale imobiliare, servicii

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05938
14/08/2019
S.C. AGRICOST S.A., CALEA
CĂLĂRAŞILOR NR. 327, JUD.
BRĂILA
, BRĂILA, BRĂILA, ROMANIA

aldahra agricost
leading agriculture
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.07; 27.05.17; 05.03.13
(591) Culori revendicate:negru (Pantone
433C), kaki (Pantone 5767U), gri (RGB
K70)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Biocombustibil.
29. Leguminoase uscate, mazăre uscată, ulei
de rapiță comestibil.
31. Plante
leguminoase
proaspete,
leguminoase (alimente pentru animale), cereale
brute, grăunțe (cereale), porumb, orz, grâu,
neprocesate, semințe pentru agricultură,
produse agricole (neprelucrate), produse
agricole brute, culturi agricole și de acvacultură,
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produse horticole și forestiere brute şi
neprocesate, paie (furaje), plante uscate, pomi
fructiferi, animale vii, hrană de animale derivată
din fân, produse alimentare și hrană pentru
animale, hrană de animale care conține fân,
hrană de animale derivată din materie vegetală,
lucernă uscată pentru animale.
40. Prelucrarea de furaje.
───────

natură comercială sau publicitară, furnizare de
publicitate de informatii a produselor, informații
multimedia de natură comercială, servicii
comerciale prin internet în domeniile mijloacelor
de comunicare, servicii de căutare de date în
fişierele calculatorului pentru terţi, publicitate
on-line, activități ale agențiilor de publicitate,
mediere în relații comerciale, intermediere în
domeniul comercial cu mărfurile menționate mai
sus la clasele 5 și 29.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 05939
14/08/2019
LIGHTHOUSE INTERNATIONAL
INC., KEELE ST. 255, M6P-2K1
TORONTO, ONTARIO, CANADA
CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. GEORGE CALINESCU
NR. 52A, AP. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011854

bestieR

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate
farmaceutice,
produse
farmaceutice pentru medicină umană, produse
farmaceutice de uz veterinar, suplimente
nutriționale pentru scopuri medicale, substanțe
dietetice și băuturi adaptate în scopuri
medicale, preparate vitaminice, preparate
minerale și vegetale în scopuri medicale,
produse alimentare adaptate în scopuri
medicale, preparate chimico-farmaceutice,
produse chimice de uz medical, produse sanitare
de uz medical, preparate cu efecte curative
pentru îndepărtarea durerilor musculare și
articulare.
29. Jeleuri, extracte de alge pentru alimentație,
alginate pentru uz alimentar obţinute din alge
maro folosite în principal ca stabilizator, agent de
îngroşare şi gelifiere, proteine de origine animală
şi vegetală ca hrană pentru oameni şi sportivi
cu consum mare de energie, jeleuri de fructe,
gelatină comestibilă (alimentară), pectină pentru
uz alimentar, polen preparat ca produs alimentar,
jeleuri de carne.
35. Activități de publicitate, publicitate și
promoții, marketing, activități promoționale prin
orice suport, prin rețeaua telefonică sau o rețea
de date, prin rețeaua de informații, prin rețea
electronică, prin rețea de comunicații sau rețele
de calculator, furnizarea de informații și de

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 05940
14/08/2019
EBS CINEMA SERVICES SRL,
CALEA VITAN NR. 289, ET. 1,
CAMERA 17, SECTOR 3
, BUCUREŞTI, 031295 ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Laserplex

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, extinctoare.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
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.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 05941
14/08/2019
SC MED LIFE SA, CALEA
GRIVIŢEI NR. 365, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
SC CABINET ANI FUCIU SRL,
COMUNA SNAGOV, BL. P53, SC.A,
AP.1, JUDEŢ ILFOV, SNAGOV

FreshLife

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
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, 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).

M 2019 05942
14/08/2019
SC MED LIFE SA, CALEA
GRIVIŢEI NR. 365, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
SC CABINET ANI FUCIU SRL,
COMUNA SNAGOV, BL. P53, SC.A,
AP.1, JUDEŢ ILFOV, SNAGOV

Life & Go

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile
.
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, 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)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05943
14/08/2019
BUNĂTĂȚI CU DRAGOSTE S.R.L.,
STR. TELESCOPULUI NR. 2-8,
CAMERA 1, ET. 2, AP. 13, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

───────

BĂCĂNIA FAINĂ 2019
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
25.01.19; 07.01.25; 06.19.10
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
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, 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).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, hrană și băuturi pentru animale, malţ.
32. Bere, ape minerale și carbogazoase, băuturi
din fructe și sucuri de fructe, siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor.

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din

carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile .
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, 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)
(151)
(732)

(740)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05944
14/08/2019
SC MED LIFE SA , CALEA
GRIVIŢEI NR. 365, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
SC CABINET ANI FUCIU SRL,
COMUNA SNAGOV, BL. P53, SC.A,
AP.1, JUDEŢ ILFOV, SNAGOV

BioLife
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 02.09.01; 24.13.01; 05.03.14
Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

(540)

M 2019 05945
14/08/2019
SC MED LIFE SA , CALEA
GRIVIŢEI NR. 365, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
SC CABINET ANI FUCIU SRL,
BL. P53, SC. A, PARTER, AP. 1,
JUDEŢUL ILFOV, SNAGOV

BioKids
(531)

Clasificare Viena: 02.09.01; 05.07.13;
27.05.02; 29.01.13; 24.13.24
(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
închis, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile
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, înghețată, sorbeturi și alte
înghețate
comestibile, zahăr, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, plante
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aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05947
14/08/2019
SC MED LIFE SA , CALEA
GRIVIŢEI NR. 365, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
SC CABINET ANI FUCIU SRL,
BL. P53, SC. A, PARTER, AP. 1,
JUDEŢUL ILFOV, SNAGOV

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05948
14/08/2019
SC MED LIFE SA , CALEA
GRIVIŢEI NR. 365, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
SC CABINET ANI FUCIU SRL,
BL. P53, SC. A, PARTER, AP. 1,
JUDEŢUL ILFOV, SNAGOV

LongLife
(531)

DietLife UN SFERT DIN DOZA
TA ZILNICĂ DE CALORII
(531)

Clasificare Viena: 05.03.14; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13
(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
închis, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
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, 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).
───────

Clasificare Viena: 02.09.01; 24.13.24;
27.05.02; 29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, lb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
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, 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).
───────

