OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN PERIOADA
17/12/2019-19/12/2019

PUBLICATE ÎN DATA DE 24/12/2019

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
17/12/2019-19/12/2019
Cereri Mărci publicate în 24/12/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 07751

(151)
18/12/2019

(732)
FRIDAY FRIDAY STUDIO SRL

(540)
TRIP MANILLA

2 M 2019 08117

17/12/2019

CHERHANA PESCĂREASCĂ
SRL

CHERHANAUA PESCAREASCA

3 M 2019 08653

17/12/2019

CONTACT TRIDENT S.R.L.

LCT one day delivery

4 M 2019 08787

19/12/2019

FĂCUI SRL

făcui cu DRAGOSTE

5 M 2019 08898

18/12/2019

SC BISCOTTO SRL

,,HELLO EMOJI"

6 M 2019 08905

17/12/2019

AGRIMAN NATURA VIT SRL

SOI de Ceptura

7 M 2019 08907

17/12/2019

SC CORSAR ONLINE SRL

DOMO

8 M 2019 09006

17/12/2019

CIPRIAN CĂTĂLIN NECULA

platforma aresel

9 M 2019 09007

17/12/2019

DANIEL RAFTE

BLACK ANGELS LONDON VIP
ESCORT

10 M 2019 09008

17/12/2019

SC CORADEX SRL

CORADEX TRANSPORT
SPEDITION

11 M 2019 09009

17/12/2019

ESTET DOORS SRL

ESTET DOORS &
ACCESSORIES

12 M 2019 09010

17/12/2019

SCPA PÂRVU ȘI ASOCIAȚII

Pârvu+Asociații AVOCAȚI

13 M 2019 09011

17/12/2019

SMART SMILE
SMART SMILE
IMPLANTOLOGY CENTER SRL

14 M 2019 09012

17/12/2019

SC TOP GEL PROD SRL

TOPGEL ICE DREAM SUPER
OK

15 M 2019 09020

17/12/2019

SC TOP GEL PROD SRL

TOPGEL ICE DREAM TOP
WAFERS

16 M 2019 09021

17/12/2019

PELERIN INVEST COM SRL

FOREVER HOME

17 M 2019 09022

17/12/2019

SC TOP GEL PROD SRL

TOPGEL ICE DREAM Illusion
CRUNCH

18 M 2019 09024

17/12/2019

FINE TIMEZ SRL

FINE TIMEZ

19 M 2019 09025

17/12/2019

MARIA-ŞTEFANIA COJOCARU SMILE DESIGN POLICE

20 M 2019 09026

17/12/2019

LACRAMIOARA MIHAELA
GRIGORE

MIU

21 M 2019 09027

17/12/2019

CASSA DIGITAL SOFTWARE
S.R.L.

cassa accounting

22 M 2019 09028

17/12/2019

GRIGORIU ADRIAN

HERĂSTRĂU TRIATHLON
CHALLENGE BUCHAREST
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
23 M 2019 09029

(151)
17/12/2019

(732)
VIKTORIJA BLOCHINA

(540)
Prema Luxury home Iubeşte-ţi
casa

24 M 2019 09030

17/12/2019

ECOTRANS STCM S.R.L.

stcm ECOTRANS

25 M 2019 09031

17/12/2019

ASOCIATIA JUDETEANA DE
FOTBAL PRAHOVA

AJF Prahova

26 M 2019 09032

17/12/2019

DANIELA ROXANA GRAMA
ADRIAN DUMITRU GRAMA

Prema Luxury wear

27 M 2019 09033

17/12/2019

DANIELA ROXANA GRAMA
ADRIAN DUMITRU GRAMA

SICURO POTENT

28 M 2019 09034

17/12/2019

BIOSCEM SRL

BIOSCEM vitalitate şi protecţie

29 M 2019 09035

17/12/2019

HNL ATTITUDE S.R.L.

HASHERA YOUR HR
PARTENER

30 M 2019 09036

17/12/2019

SC EURO CONSTRUCT
TRADING 98 SRL

Cantinetta Blitz

31 M 2019 09037

17/12/2019

ADRIAN DOCEA

BELMONTON

32 M 2019 09038

17/12/2019

DOCEA ADRIAN

BLMT

33 M 2019 09039

17/12/2019

SAVORY WORLD LTD.

METEORITZI

34 M 2019 09040

17/12/2019

IULIANA PARFIMON

Raduga

35 M 2019 09042

18/12/2019

COMPANIA MUNICIPALA
TERMOENERGETICA
BUCURESTI SA

TEB Compania Municipală
TERMOENERGETICA
BUCUREȘTI

36 M 2019 09043

18/12/2019

HEXAGON STRUCTURES SRL HEXAGON devoted to quality

37 M 2019 09044

18/12/2019

CLAUDIA NICOLETA SAI

Infinity for life

38 M 2019 09045

18/12/2019

TATIANA DOBROVOLSCHI

Tyana Art

39 M 2019 09046

18/12/2019

PARTIUM ALAPITVANY

PMN - Partiumi Magyar Napok

40 M 2019 09047

18/12/2019

ORAŞ CÂMPENI

CÂMPENI, CAPITALA ŢĂRII
MOŢILOR

41 M 2019 09049

18/12/2019

SC UTI FACILITY
MANAGEMENT SA

UTI ALMA

42 M 2019 09050

18/12/2019

GRAND COTTON SRL

Draga Bucate răsfăţate

43 M 2019 09051

18/12/2019

GRAND COTTON SRL

GRAND COTTON Cash & Carry
preţuri mici pentru afaceri mari

44 M 2019 09052

18/12/2019

GRAND COTTON SRL

MAGROS Cash & Carry

45 M 2019 09053

18/12/2019

GRAND COTTON SRL

Sânziana Miresmele copilăriei

46 M 2019 09054

18/12/2019

ANDREI-FLORIN NOVACEANU

47 M 2019 09055

18/12/2019

ANDREI-FLORIN NOVACEANU TENNIS REVOLUTION
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
48 M 2019 09056

(151)
18/12/2019

(732)
ALPHA BANK ROMANIA S.A

(540)
Alpha Professional START

49 M 2019 09057

18/12/2019

ALPHA BANK ROMANIA S.A

Alpha Professional UPGRADE

50 M 2019 09058

18/12/2019

ALPHA BANK ROMANIA S.A

Alpha Professional COMPLETE

51 M 2019 09060

18/12/2019

BPS Consulting

Veryfix-Siguranta in Miscare

52 M 2019 09061

18/12/2019

INSPIRE X SOFTWARE S.R.L.

inspire-X

53 M 2019 09062

18/12/2019

SC AMOS PRESS SRL

BUZU

54 M 2019 09063

18/12/2019

SC ELECTRECORD SA

" ACASA LA ELECTRECORD "

55 M 2019 09064

18/12/2019

S.C. GSK PHARMACEUTICAL
TRADING S.A.

OMERAN

56 M 2019 09065

18/12/2019

MULTIVAC ROMANIA S.R.L.

APET+

57 M 2019 09066

18/12/2019

ASCLEPIOS MEDICAL
NETWORK SA

ATENA MEDICAL CENTER

58 M 2019 09067

18/12/2019

ASOCIATIA GEORGIAN
DESIGN&ARTISTII

RĂDOI CONSTANŢA FUSION
MUZICĂ POP/CLASICĂ
ROMÂNEASCĂ ŞI LATINO
AMERICANĂ

59 M 2019 09068

18/12/2019

ECNP INVEST SRL

ELEFANT CAR WASH

60 M 2019 09070

18/12/2019

GEAINV SA

MAESTRO residence

61 M 2019 09071

18/12/2019

S.C. AUTOHTON LOCAL S.R.L. AUTOHTON

62 M 2019 09072

18/12/2019

MIA BEST FOOD SRL

MIA DELIVERY

63 M 2019 09073

18/12/2019

THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

ultra protection

64 M 2019 09074

18/12/2019

The Procter & Gamble Company ultra comfort

65 M 2019 09075

18/12/2019

CRISTI MOGÎLDEA

EDDYTour

66 M 2019 09076

18/12/2019

VIRGIL ILIUŢĂ

LEGGANCE

67 M 2019 09077

18/12/2019

TEVARTIM SRL

Improteca

68 M 2019 09078

19/12/2019

ALIN MARIUS BĂCESCU

HIDROJET

69 M 2019 09079

19/12/2019

ADRIAN DAN DUMITRESCU

SportsNet

70 M 2019 09080

19/12/2019

XU BINWEI

Creative WORLD Toys

71 M 2019 09081

19/12/2019

MAGUBA INVEST SRL

PIERRE PATISSERIE

72 M 2019 09082

19/12/2019

UNIVERSITATEA DIN PITESTI

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

73 M 2019 09083

19/12/2019

MAGUBA INVEST SRL

PETROS GYROS & GRILL

74 M 2019 09084

19/12/2019

SC TOTAL ONE CONSTRUCT
SRL

Wolfson Wild Power
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
75 M 2019 09086

(151)
19/12/2019

(732)
S.C. GAZONUL S.R.L.

(540)
GAZONUL Face diferența

76 M 2019 09087

19/12/2019

KIWI LINE CONCEPT SRL

KLC AQUA

77 M 2019 09088

19/12/2019

CRISTIAN TOMESCU

adventuring

78 M 2019 09089

19/12/2019

SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

RIENERGY REFRESHER

79 M 2019 09090

19/12/2019

SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

WONDER SPRING Pure

80 M 2019 09091

19/12/2019

SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

Stâna de Vale

81 M 2019 09092

19/12/2019

SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

IZVORUL MINUNILOR Pur

82 M 2019 09093

19/12/2019

SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

Adria

83 M 2019 09094

19/12/2019

SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

RIENERGY REFRESHER

84 M 2019 09095

19/12/2019

SC ACVATIC BEBE CLUB SRL

Acvatic BebeClub ABC-ul
educației acvatice

85 M 2019 09096

19/12/2019

S.C. AGROMAR S.R.L.

AGROMAR furaje & pui

86 M 2019 09098

19/12/2019

LMD QUIK GUARD SRL

LMD Quik Guard

87 M 2019 09099

19/12/2019

FUNDATIA TRANSYLVANIA
COLLEGE

Profesori Fericiţi pentru România

88 M 2019 09100

19/12/2019

EHSAN HAFIZ MOHSAN

EFISTARS CHIBRITURI DE
CALITATE

89 M 2019 09101

19/12/2019

GAEN COLLEGIUM SRL

ZMS Zilele Medicale Sibiene

90 M 2019 09102

19/12/2019

GAEN COLLEGIUM SRL

CALCOOL creative agency

91 M 2019 09103

19/12/2019

CIOFÎCĂ FLORIN

FANFARA REPREZENTATIVĂ
IACOB MUREŞIANU

92 M 2019 09104

19/12/2019

CONVEX NETWORK SRL

m(ai)models addind Al to
marketing thinking

93 M 2019 09105

19/12/2019

SECURITY TACTIC GUARD
S.R.L.

SECURITY TACTIC GUARD
(STG)

94 M 2019 09106

19/12/2019

CORNELIU-VIRGIL BOLDOR

95 M 2019 09107

19/12/2019

ŞTEFANIA-CLAUDIA RADU

BEAUTY DOTS

96 M 2019 09108

19/12/2019

BRUSH AND GO OFFICE SRL

zâmbet MOMENTE UNICE

97 M 2019 09110

19/12/2019

HELLO SHOPPING PARK S.R.L. hello shopping park
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
98 M 2019 09111

(151)
19/12/2019

(732)
GOLDEN INVESTMENT
HOLDING SAL

99 M 2019 09112

19/12/2019

ORICUI I SE POATE ÎNTÂMPLA MOSV
ORICE SRL

6

(540)
HOTEL COMFORT MAMAIA

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
17/12/2019-19/12/2019

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07751
18/12/2019
FRIDAY FRIDAY STUDIO SRL,
STR. VATRA DORNEI NR. 7, BL.
F4, SC. 1, ET. 4, AP. 15, CAMERA
3, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 08117
17/12/2019
CHERHANA PESCĂREASCĂ
SRL, STR. VETERANILOR NR.8,
JUD.CONSTANTA, MANGALIA,
CONSTANȚA, ROMANIA
CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA NITU ION, STR.
DEZROBIRII NR.110, BL.IS8,
SC. A, AP. 1, JUD.CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

TRIP MANILLA
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 04.05.05
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, furnizare de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
───────

CHERHANAUA
PESCAREASCA
(531)

Clasificare Viena: 27.05.25; 18.03.14;
21.03.15; 26.11.12
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────
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17/12/2019-19/12/2019

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 08653
17/12/2019
CONTACT TRIDENT S.R.L., STR.
GĂRII NR.193C, JUD. ARGEŞ
COMUNA SCHITU GOLEŞTI, SAT
LĂZĂREŞTI, 117653, ARGEȘ,
ROMANIA
INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINȚEI NR. 39,
AP. 12, JUDEȚUL MUREȘ,
TÂRGU MUREȘ, 540543, MUREȘ,
ROMANIA

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii
39. Transport, ambalare şi depozitare a
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)

(740)

LCT one day delivery
(531)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.04;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu, gri
(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 descărcăbile,
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.

(540)

M 2019 08787
19/12/2019
FĂCUI SRL, STR. CODLEA NR. 23,
JUDETUL DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH,
SOS. PANTELIMON NR. 243,
BL. 52, SC. A, ET. 5, AP. 18,
SECTOR 2,, BUCURESTI, 021608,
BUCUREȘTI, ROMANIA

făcui cu DRAGOSTE
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (Solicităm protecţie
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pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa)
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse 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)
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. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa)
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 08898
18/12/2019
SC BISCOTTO SRL, JUD. TIMIS,
COMUNA SÂNMIHAIUL ROMÂN,
TIMIȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 08905
17/12/2019
AGRIMAN NATURA VIT SRL, STR.
MERCURULUI NR. 18, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

SOI de Ceptura
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.07; 29.01.12
(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
123C), verde (Pantone 368C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,

,,HELLO EMOJI"
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie, îngheţată.
───────

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).
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.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 08907
17/12/2019
SC CORSAR ONLINE SRL, CALEA
CRANGASI NR. 10, BL. 19A, SC. B,
AP. 82, SECTOR 6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

DOMO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Maşini de spălat vase, maşini de spălat (rufe),
maşini de tăiat pâinea,
râşniţe de cafea, altele decât cele acţionate
manual, mixere, electrice, pentru uz casnic,
aparate pentru bucătărie, electrice, aspiratoare,
aparate de tocat pentru bucătărie, electrice,
extractoare de suc, electrice.
8. Feliatoare de legume/cuţite de legume/
mărunţitoare de legume.
9. Cântare, calculatoare, termometre, nu cele
pentru scopuri medicale, televizoare, huse
pentru telefoanele inteligente.
11. Aparate de răcire a aerului , uscătoare cu
aer, aparate de încălzire, aparate de încălzire,
electrice, încălzitoare pentru picioare, electrice
sau neelectrice, uscătoare de păr, aparate de
aer condiţionat, congelatoare, ustensile pentru
gătit, electrice \ragazuri / maşini de gătit \parate
şi instalaţii de gătit aparate pentru răcirea
băuturilor , cutii de răcire, electrice / răcitoare,
electrice, aparate de prăjit pâinea / prăjitoare
de pâine, maşini de gătit (cuptoare), prăjitoare,
filtre de cafea, electrice, maşini de cafea,
electrice, grătare, friteuze, electrice, frigidere,
perne cu încălzire, electrice, nu cele pentru
scopuri medicale / pernuţe cu încălzire, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, pături, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, uscătoare de
rufe, electrice, maşini de făcut pâine, fiare de
călcat cu abur pentru ţesături, aparate de gătit la
aburi, electrice, plite electrice.
35. Servicii online de produse şi servicii.

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 09006
17/12/2019
CIPRIAN CĂTĂLIN NECULA,
ALEEA SURAIA NR. 4, BL. 21B,
SC. 1, ET. 6, AP. 38, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

platforma aresel

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09007
17/12/2019
DANIEL RAFTE, STR. PORTITEI
NR. 11, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

BLACK ANGELS
LONDON VIP ESCORT

───────
(531)

Clasificare Viena: 04.01.03; 24.01.13;
25.01.05; 25.01.19; 25.01.25; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi persoanelor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09008
17/12/2019
SC CORADEX SRL, STR.
GEORGE BACALOGLU NR. 43,
JUDEŢUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

pentru diferite destinaţii, a accesoriilor pentru
uşi (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod.
───────

(210)
(151)
(732)

CORADEX TRANSPORT
SPEDITION

(540)

M 2019 09010
17/12/2019
SCPA PÂRVU ȘI ASOCIAȚII, STR.
VASILE CONTA NR. 4, ET. 3-5,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020953,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(531)
(511)

Clasificare Viena: 26.11.25; 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Servicii de transport și expediție de mărfuri,
transport rutier.
───────

Pârvu+Asociații AVOCAȚI
(531)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09009
17/12/2019
ESTET DOORS SRL, ŞOS. IAŞITOMEŞTI N. 13, CLĂDIREA HALA
MONOBLOC, IAŞI, 700181, IAȘI,
ROMANIA

ESTET DOORS &
ACCESSORIES
(531)

Clasificare Viena: 26.04.16; 27.05.01;
27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrare comercială, lucrări de birou,
organizarea expoziţiilor cu vânzare de uşi de
interior, exterior şi accesorii, servicii de vânzări
en gros şi cu amănuntul, servicii de exportimport, regruparea în avantajul terţilor a usilor
de interior şi exterior de diferite configuratii si

Clasificare Viena: 26.01.03; 26.11.06;
26.11.25; 24.17.05; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Consiliere juridică, servicii juridice, cercetări
juridice, servicii juridice (paralegale), servicii
de informații juridice, furnizarea de informații
juridice, compilare de informații juridice, servicii
de consiliere juridică, servicii juridice pro bono,
autentificare de documente juridice, servicii de
consultanță juridică, servicii de mediere juridică,
consiliere și reprezentare juridică, intermediere
în proceduri juridice, pregătirea de rapoarte
juridice, servicii de anchete juridice, servicii de
reprezentare juridică, auditare a conformității
juridice, servicii juridice legate de testamente,
servicii juridice legate de afaceri, servicii
de avocatură (servicii juridice), monitorizarea
mărcilor înregistrate (servicii juridice), servicii
juridice privind procesele judecătorești,
consultanță pentru afaceri juridice personale,
asistență juridică la întocmirea contractelor,
consiliere juridică legată de franchising, servicii
juridice privind înregistrarea mărcilor, servicii
juridice în domeniul imigrației, furnizare de
informații în domeniul juridic, servicii de
cercetare de informații juridice, servicii juridice
referitoare la exploatarea brevetelor, licențierea
conceptelor de franciză (servicii juridice),
licențierea cercetării și dezvoltării (servicii
juridice), consultanță juridică referitoare la
cartografierea brevetelor, furnizare de opinii
juridice de specialitate, servicii de pregătire

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
17/12/2019-19/12/2019

a documentelor juridice, servicii de transfer
de proprietăți (servicii juridice), servicii de
consultanță juridică în domeniul fiscal, acordare
de drepturi de autor (servicii juridice),
consultanță oferită de experți pentru problemele
juridice, servicii juridice privind exploatarea
drepturilor de difuzare, consultanță juridică
privind drepturile de proprietate intelectuală,
acordarea de licențe pentru mărci (servicii
juridice), servicii juridice pentru înființarea și
înregistrarea firmelor, înregistrare de nume
de domenii (servicii juridice), furnizarea de
informații cu privire la servicii juridice, servicii
juridice legate de drepturile de proprietate
intelectuală, servicii de soluționare alternativă
a litigiilor (servicii juridice), servicii juridice
privind acordare de drepturi de autor, acordarea
de licențe pentru opere muzicale (servicii
juridice), servicii juridice privind exploatarea
drepturilor de proprietate intelectuală, servicii
juridice referitoare la exploatarea drepturilor
de transmisie, întocmire de rapoarte juridice
în domeniul drepturilor omului, servicii juridice
referitoare la creantele de asigurari sociale,
servicii de control al mărcilor pentru consultanță
juridică, servicii juridice în legătură cu
drepturile de proprietate periodică, monitorizarea
drepturilor de proprietate intelectuală în scopul
consultanței juridice, servicii de consiliere cu
privire la drepturile consumatorilor (consiliere
juridică), servicii juridice legate de achiziția de
drepturi de proprietate intelectuală, furnizare
de informații despre servicii juridice pe un
site web, servicii juridice privind procedurile
referitoare la drepturi de proprietate industrială,
servicii juridice și de cercetare judiciară în
domeniul proprietății intelectuale, servicii juridice
referitoare la exploatarea de drepturi de
autor asupra filmelor, servicii de informare,
consultative și de consultanță referitoare la
probleme juridice, servicii juridice în legătură cu
negocierea de contracte pentru alte persoane,
servicii juridice referitoare la exploatarea de
drepturi de autor asupra materialelor tipărite,
servicii juridice privind negocierea și întocmirea
contractelor privind drepturile de proprietate
intelectuală, servicii juridice cu privire la
administrarea, controlul și acordarea de drepturi
de licență,
consiliere juridică în procesul de prezentare
a unui răspuns la cererile de oferte, servicii
juridice privind gestionarea și exploatarea
drepturilor de autor și drepturilor de autor
derivate, exploatare de drepturi de proprietate
industrială și drepturi de autor prin licențiere
(servicii juridice), servicii juridice în materie de
exploatare de drepturi de proprietate industrială
și drepturi de autor, servicii juridice referitoare

la exploatarea de drepturi derivate în legătură
cu producțiile de filme, de televiziune, video
și muzicale, servicii juridice privind protecția și
exploatarea drepturilor de autor pentru producții
de filme, de televiziune, de teatru și de
muzică, gestionarea și exploatarea drepturilor
de proprietate industrială și a drepturilor de
autor, prin licențiere în folosul altor persoane
(servicii juridice), servicii furnizate de avocați
pledanți, servicii prestate de avocați consultanți,
servicii de avocatură pentru brevete, servicii
în materie de litigii, consultanță în materie de
litigii, servicii de asistență pentru litigii, consiliere
cu privire la litigii, servicii de soluționare
a litigiilor, servicii de soluționare alternativă
a litigiilor, consultanță privind protecția
indicațiilor geografice, consultanță referitoare
la licențierea mărcilor, consultanță referitoare
la licențierea brevetelor, consultanță referitoare
la protecția brevetelor, consultanță referitoare
la protecția mărcilor, consultanță referitoare
la managementul proprietății intelectuale,
consultanță privind protecția drepturilor de autor,
consultanță profesională legală în materie de
francize, consultanță în materie de securitate în
muncă, consultanță privind protecția desenelor
sau modelelor industriale, consultanță privind
înregistrarea de nume de domenii, servicii de
consultanță cu privire la prevenirea infracțiunilor,
servicii de consultanță cu privire la proprietatea
industrială, consultanță în probleme de drepturi
de proprietate industrială, servicii de consultanță
profesională cu privire la acordarea licențelor de
drepturi de autor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09011
17/12/2019
SMART SMILE IMPLANTOLOGY
CENTER SRL, STR. SIGMIRULUI
NR. 10, JUDEŢUL BISTRIŢANĂSĂUD, BISTRITA, 420158,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

SMART SMILE
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(531)

Clasificare Viena: 02.09.10; 26.11.13;
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, albastru
deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substan
țe 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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau
animale, servicii de agricultură, horticultură și de
silvicultură.
.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Pufuleţi, produse expandate din cereale,
făină și preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, ciocolată.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09020
17/12/2019
SC TOP GEL PROD SRL, STR.
AEROPORTULUI NR. 120,
JUDEŢUL DOLJ, COMUNA
CÂRCEA, 207206, DOLJ,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09012
17/12/2019
SC TOP GEL PROD SRL, STR.
AEROPORTULUI NR. 120,
JUDEŢUL DOLJ, COMUNA
CÂRCEA, 207206, DOLJ,
ROMANIA

TOPGEL ICE DREAM
TOP WAFERS
(531)

Clasificare Viena: 08.01.18; 27.05.01;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Pâine, produse de patiserie și cofetărie.
───────

TOPGEL ICE
DREAM SUPER OK
(531)

Clasificare Viena: 08.01.18; 27.05.01;
27.05.17
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09021
17/12/2019
PELERIN INVEST COM SRL,
STR. ECATERINA TEODOROIU
NR. 25, CORP 2, CAMERA NR. 1,
JUD. ILFOV, PANTELIMON, ILFOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09022
17/12/2019
SC TOP GEL PROD SRL, STR.
AEROPORTULUI NR. 120, JUD.
DOLJ, CARCEA, 207206, DOLJ,
ROMANIA

FOREVER HOME
TOPGEL ICE DREAM
Illusion CRUNCH

(531)

Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.11.01; 26.11.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare.
21. Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii ( cu excepţia
pensulelor), material pentru perii, material
pentru curăţare, bureţi metalici, sticlă brută
sau semiprelucrată ( cu excepţia sticlei de
construcţie), sticlărie, porţelan şi faianţă.
───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
08.01.07; 26.01.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Pâine, produse de patiserie și cofetărie.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09024
17/12/2019
FINE TIMEZ SRL, STR. RESITA
NR. 18, BLOC A18, SCARA D,
APARTAMENT 58, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

FINE TIMEZ
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(531)

Clasificare Viena: 27.05.08; 27.05.14;
27.05.25; 10.01.03; 01.15.05; 29.01.15
(591) Culori revendicate:roşu, galben,
portocaliu, negru, alb, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 09025
17/12/2019
MARIA-ŞTEFANIA COJOCARU,
STR. NĂSĂUD NR. 9, BL. 21,
SC. 1, ET. 7, AP.81,SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SMILE DESIGN POLICE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Realizarea de emisiune tv (divertisment).

furnizate de grupuri muzicale, furnizare muzică
digitală pe site-uri web în format MP3, furnizare
muzică digitală pe net, producţie materiale
muzicale în studio.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 09027
17/12/2019
CASSA DIGITAL SOFTWARE
S.R.L., CALEA MOŞILOR NR.
158, PARTER, MODUL P193,
SECTORUL 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 09026
17/12/2019
LACRAMIOARA MIHAELA
GRIGORE, STR. MARULUI
12-14, BL. 1, SC A, ETAJ 4, AP
52, FUNDENI, JUDETUL ILFOV,
DOBROESTI, ILFOV, ROMANIA

MIU

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
producţie muzică, reprezentaţii de muzică live,
organizarea de divertisment muzical, transcriere
muzicală, producţie video muzicală, producţie
înregistrări muzicale, servicii de editare muzică,
servicii compoziţii muzicale, compunere muzică
pentru terţi, interpretare muzică şi canto,
concerte muzică pop, servicii de înregistrare
şi editare muzicale, servicii ale studiourilor de
înregistrări muzicale, servicii de divertisment

cassa accounting
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.18;
29.01.11
(591) Culori revendicate:roz, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software pentru contabilitate, aplicații
software pentru ținerea evidenței contabile/
contabilitate, software
pentru gestiunea documentelor, software pentru
automatizarea arhivării de date, software pentru
administrarea de date și fișiere și pentru baze
de date, software pentru plăți, software pentru
inventariere,
software pentru analiza datelor de afaceri,
software pentru întocmire de declarații fiscale,
suporturi de date
pentru calculatoare, care conțin software
înregistrat, software pentru recunoașterea optică
a caracterelor,
software pentru editare formulare, software
pentru administrarea si salarizarea personalului,
baze de date
computerizate.
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35. Ţinerea evidenţei contabile /contabilitate,

contabilitate
computerizată,
pregătirea
contabilității
computerizată, consultanță și informații privind
contabilitatea, actualizarea şi menţinerea datelor
în
bazele de date computerizate, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, pregătirea
documentaţiei
fiscale, sistematizarea informaţiilor în baze de
date computerizate, facturare, managementul
computerizat al
fişierelor, compilarea de informaţii în baze de
date computerizate.
38. Comunicare electronică prin spații de chat,
linii de chat și forumuri pe internet.
42. Cloud computing, proiectare, întretinere și
actualizare de software pentru contabilitate,
proiectare și
dezvoltare de software pentru prelucrarea
datelor contabile, închirierea de software pentru
calculatoare,
consultanţă software pentru calculatoare,
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(IT), software
ca serviciu (SaaS), proiectare, instalare,
întreținere și actualizare de software pentru baze
de date contabile,
programare de software de calculator pentru
citirea, transmiterea și organizarea datelor
contabile, asigurarea
utilizării temporare de aplicații software
nedescărcabile
destinate
serviciilor
de
contabilitate, asigurarea
utilizării temporare de software de calculator
online, nedescărcabil, destinat utilizării pentru
servicii de
contabilitate, furnizare de acces temporar la un
software online, care nu poate fi descărcat, în
vederea utiliză
rii în procesele de editare și imprimare, furnizare
de acces temporar la un software online, care nu
poate fi
descărcat, pentru procedurile legate de
administrarea si salarizarea personalului.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09028
17/12/2019
GRIGORIU ADRIAN, STR.
ALEXANDRU D. XENOPOL,
NR.4, AP.2-3, SECTORUL 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

HERĂSTRĂU TRIATHLON
CHALLENGE BUCHAREST
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01
Culori revendicate:alb, turqoise,
albastru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Activităţi sportive.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09029
17/12/2019
VIKTORIJA BLOCHINA, STR.
EPISCOPUL CHESARIE NR.
15, BLOC C, AP. 48, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

───────

Prema Luxury home
Iubeşte-ţi casa
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(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.01;
24.17.08; 29.01.13
(591) Culori revendicate:negru, auriu, argintiu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Lenjerie de pat din puf (saltele).
24. Lenjerie, lenjerie de pat, baldachine (lenjerie
de pat), așternuturi de pat (lenjerie), lenjerie de
pat pentru
bebeluși, lenjerie de pat de frotir, lenjerie de pat
și pături, cuverturi matlasate (lenjerie de pat),
articole
textile utilizate ca lenjerie de pat, lenjerie de pat
de unică folosință din hârtie.

41. Activităţi sportive şi culturale, organizarea de
competiţii sportive, educaţie fizică.
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09030
17/12/2019
ECOTRANS STCM S.R.L.,
SOSEAUA BANATULUI NR. 109 A,
JUDETUL ILFOV, CHITILA, ILFOV,
ROMANIA

(740)

(540)

Prema Luxury wear

stcm ECOTRANS
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
Culori revendicate:alb, albastru, verde
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 09031
17/12/2019
ASOCIATIA JUDETEANA DE
FOTBAL PRAHOVA, STR. PIELARI
NR. 5, JUDETUL PRAHOVA,
PLOIESTI, PRAHOVA, ROMANIA

AJF Prahova

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

M 2019 09032
17/12/2019
DANIELA ROXANA GRAMA,
STR. CIOCÂRLIEI, NR. 14, BL.
D9, SC. A, ET. 1, AP. 8, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ADRIAN DUMITRU GRAMA,
STR. ING. IORCEANU, NR.
23A,SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, BUCUREȘTI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 24.09.01; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.11;
27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse din producţie proprie şi
a unor terţi (exceptând transportul lor), pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin
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intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 09033
17/12/2019
DANIELA ROXANA GRAMA,
STR. CIOCÂRLIEI, NR. 14, BL.
D9, SC. A, ET. 1, AP. 8, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ADRIAN DUMITRU GRAMA,
STR. ING. IORCEANU, NR.
23A,SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 09034
17/12/2019
BIOSCEM SRL, STR. LAURENŢIU
CLAUDIAN NR. 27, ET. 1, AP.
2, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, BUCUREȘTI, ROMANIA

BIOSCEM vitalitate
şi protecţie
(531)

SICURO POTENT
(531)

Clasificare Viena: 05.03.13; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.10
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale, produse
igienice pentru medicină, alimente și substanțe
dietetice adaptate pentru uz medical, suplimente
alimentare
pentru
oameni,
suplimente
alimentare medicinale, ceai medicinal, ceaiuri
din plante pentru uz medicinal.

Clasificare Viena: 01.15.15; 26.01.15;
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10
(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, suplimente dietetice și nutritive,
suplimente dietetice de uz medical, preparate
alimentare dietetice de uz medical, ceai
medicinal, ceaiuri din plante pentru uz medicinal,
băuturi dietetice de uz medical, suplimente
dietetice sub formă de prafuri pentru băuturi,
băuturi îmbogățite cu vitamine de uz medical,
suplimente nutritive sub formă de prafuri pentru
băuturi, de tip instant.
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse din producţie proprie şi
a unor terţi (exceptând transportul lor), pentru
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a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin
intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau online de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 09035
17/12/2019
HNL ATTITUDE S.R.L., STR.
LT. SCARLAT MAREȘ NR. 45,
MANSARDA, AP. 11, CAMERA
1, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 09036
17/12/2019
SC EURO CONSTRUCT TRADING
98 SRL , STR. RAZOARE NR. 32,
ET.4, LOT 12, LOT 13, SECTOR
6, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, BUCUREȘTI, ROMANIA

Cantinetta Blitz

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară
45. Servicii personale şi sociale oferite de catre
terţi destinate sa satisfacă nevoile indivizilor,
servicii de siguranţă pentru protejarea bunurilor
şi indivizilor.
───────

HASHERA YOUR
HR PARTENER
(531)

managementul
resurselor
de
personal,
consultanță în domeniul resurse umane,
consultanță
în
resurse
umane
pentru
întreprinderi,
îndeplinirea
funcțiilor
unui
departament de resurse umane pentru terți,
administrarea resurselor umane și servicii de
recrutare.

Clasificare Viena: 02.07.02; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.10
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație
comercială,
lucrări
de
birou, managementul resurselor umane,
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09037
17/12/2019
ADRIAN DOCEA, STR. PARIS
NR. 102, JUDEŢUL CLUJ, CLUJNAPOCA, 400137, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

BELMONTON
(531)

Clasificare Viena: 24.13.25; 26.04.04;
26.04.18; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 09038
17/12/2019
DOCEA ADRIAN, STR. PARIS
NR. 102, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, 400137, ROMANIA

BLMT

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
───────

M 2019 09039
17/12/2019
SAVORY WORLD LTD., SOTIRIOU
TOFINI, 4 AUDEH QUARTERS,
1 ST FLOOR, FLAT/OFFICE 101,
LIMASSOL, 4102, CIPRU
Ratza si ratza SRL, BD. A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

METEORITZI

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Chipsuri de cartofi, bețe din cartofi, alune,
arahide, caju și migdale uscate, prăjite, sărate
și/sau condimentate, gustări pe bază de cartofi,
semințe de floarea soarelui, preparate, snackuri
sub formă de bucăți rupte din legume, în special,
mazăre, conopidă, linte sau soia.
30. Covrigi și chifle (bagel) din grâu sau porumb,
snackuri sub formă de bucăți rupte din grâu,
secară sau orez, chipsuri făcute din cereale,
făină și preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie și produse de cofetărie,
biscuiți sărați, grisine sărate, covrigei sărați,
chipsuri pe bază de cereale, chipsuri din pâine,
amestecuri de snackuri care conțin biscuiți sau
covrigei, gustări pe bază de grâu, cereale gata
preparate pentru consum, chipsuri făcute din
aluat, coapte în cuptor și prăjite, produse de
patiserie congelate, napolitane, prăjituri, biscuiți.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 09040
17/12/2019
IULIANA PARFIMON, STR. VASILE
ALECSANDRI NR. 9A, BL. B, SC.
B, ET. 3, AP. 10, JUDEȚUL IAȘI,
IAȘI, 700054, IAȘI, ROMANIA

Raduga

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

(540)

M 2019 09042
18/12/2019
COMPANIA MUNICIPALA
TERMOENERGETICA
BUCURESTI SA, STR.
CONSTANTIN RADULESCU
MOTRU NR. 18, CAMERELE 1
SI 2, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09043
18/12/2019
HEXAGON STRUCTURES
SRL, STR. ALEXANDRU VAIDA
VOIEVOD NR. 16, PARTER,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

HEXAGON devoted to quality
(531)

TEB Compania Municipală
TERMOENERGETICA
BUCUREȘTI
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
07.01.01; 29.01.14
(591) Culori revendicate:roșu, vișiniu, negru,
alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Închirierea și subînchirierea de bunuri
imobiliare.
39. Transport, distribuirea și furnizarea de
energie termică, transport rutier de mărfuri.
40. Producerea de energie termică.
41. Forme de învățământ (instruire).
42. Servicii de inginerie, consultanță tehnică,
servicii de testări și analize tehnice, servicii
științifice și tehnologice.

Clasificare Viena: 26.05.01; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:negru, gri, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Construcții, construcții de clădiri rezidențiale
și comerciale, construcții civile, servicii de
construcții, consultanță în domeniul construcțiilor
civile (construcții), servicii de construcții
civile, amenajare teritorială pentru construcții,
amenajare de terenuri (construcții), construcție
de clădiri de apartamente, construcție de clădiri,
servicii de management în construcții, servicii
de dezvoltare imobiliară (construcții), servicii de
construcții de clădiri.
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(540)

M 2019 09044
18/12/2019
CLAUDIA NICOLETA SAI,
STR. FABRICA DE CARAMIDA
NR. 1A, CASA 73, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Infinity for life
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(531)

Clasificare Viena: 24.17.08; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:negru, mov, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi 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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 09045
18/12/2019
TATIANA DOBROVOLSCHI, STR.
DE MIJLOC NR. 75A, 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

timpului. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane,
bice, harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi,
lese şi îmbrăcăminte pentru animale. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
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)
26. Dantelă, şnur şi broderie,produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de
tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie,
flori artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr fals.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
40. Tratarea materialelor. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
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. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)
───────

(210)
(151)
(732)

Tyana Art
(531)

Clasificare Viena: 05.05.01; 27.05.01;
29.01.13
(591) Culori revendicate:maro, roșu, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea

(540)

M 2019 09046
18/12/2019
PARTIUM ALAPITVANY , STR.
MIHAI VITEAZU NR. 30, JUDEȚUL
SATU MARE, SATU MARE,
440030, SATU MARE, ROMANIA

PMN - Partiumi Magyar Napok

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
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41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(511)

M 2019 09047
18/12/2019
ORAŞ CÂMPENI, STR. AVRAM
IANCU NR. 5, JUDEŢUL ALBA,
CÂMPENI, ALBA, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

CÂMPENI, CAPITALA
ŢĂRII MOŢILOR

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, publicitate online pe o
reţea de computere, managementul afacerilor,
organizare, coordonare şi planificare de târguri
şi expoziţii cu caracter publicitar şi comercial,
publicitate în domeniul turismului şi călătoriilor,
servicii de comerţ cu amănuntul şi vânzare online
de informaţii educative înregistrate electronic
sau descărcabile de pe internet, difuzare
de materiale publicitare (fluturaşi, prospecte,
imprimate, eşantioane), servicii de relaţii cu
publicul, administrare de programe de schimburi
culturale şi educative, funcţii administrative
(lucrări de birou).
41. Activităţi de divertisment, sportive şi
culturale, educaţie, ateliere organizate în scopuri
educative, culturale şi recreative, organizare de
seminarii, conferinţe, petreceri, spectacole, gale,
festivaluri, cursuri, organizare de conferinţe,
expoziţii şi concursuri, planificare şi coordonare
de petreceri, închirierea terenurilor de sport,
acordarea de premii în educaţie, administrare de
biblioteci cu servicii de împrumut, administrare
de centre de fitness, administrare (organizare)
de concursuri, servicii oferite de muzee
(prezentări, expoziţii), administrarea serviciilor
educaţionale, servicii de băi publice (piscine),
servicii de cabaret (divertisment), centre de

divertisment, cluburi de agrement cu instalaţii
sportive, coaching pentru viaţă (instruire),
coordonare de cursuri, seminarii şi ateliere
de lucru, creşe (educaţie), cursuri de instruire
în tabere educative, difuzare de materiale
educative, divertisment, furnizare de parcuri
acvative, furnizare de patinoare, furnizare
de săli de dans şi de sport, furnizare de
publicaţii on-line, furnizare de spaţii pentru
recreere şi divertisment, furnizare de terenuri
şi piste, furnizarea de săli de sport, grădini cu
acces public (divertisment), servicii de grădini
zoologice unde animalele pot fi mângâiate,
închirierea terenurilor de sport, învăţământ,
organizare de expoziţii în scopuri educative şi
culturale, organizare de festivaluri şi spectacole,
publicare de manuale, publicare de reviste,
ziare şi cărţi, publicare de texte educative,
publicare şi reportaje (servicii prestate de
reporteri), publicarea de calendare, publicarea
de cataloage cu informaţii turistice, publicarea
de fotografii, servicii de galerii de art, servicii
de închiriere de echipamente şi instalaţii pentru
educaţie, divertisment, sport şi cultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 09049
18/12/2019
SC UTI FACILITY MANAGEMENT
SA , CALEA BUCUREȘTILOR NR.
224E, IMOBIL SEDIU DIVISION,
DRUM D10, ET. 2, JUDEŢUL
ILFOV , OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL ION
FLOREA, CALEA DOROBANŢILOR
NR. 126-130, BL. 8, AP. 50,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010577

UTI ALMA
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 18.05.03; 24.17.02;
27.05.02; 27.05.08; 29.01.12
Culori revendicate:albastru (Pantone
Reflex Blue), roşu (Pantone 199C)
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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9. Software pentru monitorizarea, controlul

şi derularea de operaţiuni în lumea fizică,
software pentru aparatele şi sistemele de
ghidaj a aeronavelor la aterizare, software
pentru sisteme de informaţii geograficei (GIS),
software de calculator pentru colectarea,
compilarea, transmiterea şi diseminarea de
date de localizare, software de calculator
pentru comanda de la distanţă a aparatelor de
securitate, software de calculator descărcabil
pentru monitorizare la distanţă şi analiză,
software de calculator interactiv care furnizează
informaţii de navigaţie şi călătorie, software
pentru gestionarea traficului, software informatic
pentru sisteme de poziţionare globală (GPS),
software informatic pentru prelucrarea datelor
de localizare, software de navigaţie, software
pentru sisteme de navigaţie GPS, echipamente
de comunicare, aparate de semnalizare,
etichete (tag-uri) şi cititoare de identificare cu
frecvenţă radio (RFID), aparate pentru ghidarea
aeronavelor la aterizare, sisteme de balizaj,
software de management de conţinut, platforme
software de management colaborativ, software
pentru sisteme informatice de management
(MIS), calculatoare pentru administrarea
dispozitivelor de control ale aeronavelor,
software dedicat de gestiune, localizare şi
management al procesului de întreţinere
preventivă şi corectivă a componentelor
sistemului de ghidaj a aeronavelor la aterizare
(balizaj luminos), bazată pe tehnologiile GIS,
GPS şi RFID, programe de calculator pentru
gestiunea datelor, proiectelor, software de
calculator şi aplicaţii mobile, descărcabile, pentru
gestionarea informaţiilor şi datelor referitoare la
activităţile de întreţinere preventivă şi corectivă
a sistemului de ghidaj a aeronavelor la aterizare
(balizaj) şi pentru gestionarea sistemelor de
control, balize pentru navigaţia aeronavelor.
37. Întreţinerea de aeronave, avioane, furnizare
de informaţii referitoare la serviciile de reparare
în sectorul aviatic, furnizare de informaţii
referitoare la repararea sau întreţinerea de
aeronave şi a sistemelor de ghidaj la aterizare
ale acestora şi la întreţinerea şi repararea
de aparate pentru ghidarea aeronavelor la
aterizare, a sistemului de balizaj, servicii
de instalare şi întreţinere a calculatoarelor,
întreţinere şi reparaţii de reţele de comunicaţii
de date, reparare şi întreţinere de hardware
pentru aparate de procesare a datelor,
întreţinerea echipamentelor de prelucrare de
date, instalarea, repararea şi întreţinerea
computerelor şi a perifericelor de computer,
instalare de aparate de reţele de date, instalare

de hardware pentru sisteme informatice,
instalare de sisteme de informaţii computerizate.
39. Furnizare de indicaţii de orientare
personalizate
referitoare
la
aterizarea,
decolarea, navigaţia aeronavelor şi la aparatele
pentru ghidarea aeronavelor la aterizare în
special, la sistemul de balizaj, furnizare de
informaţii de navigare în domeniul aviatic, servicii
de planificare a zborurilor şi de furnizare de
planuri de zbor, servicii de control al traficului
aerian, servicii de control al traficului la sol pentru
aeronave, al sistemelor de ghidaj la aterizare, al
sistemelor de balizaj, servicii de navigaţie prin
sistemul de poziţionare globală (GPS), servicii de
planificare a itinerarului.
42. Servicii IT, proiectare, implementare,
actualizare, dezvoltare, mentenanţă, de software
referitor la gestionarea serviciilor informatice din
clasele 37 şi 39 legate de aterizarea, decolarea,
navigaţia aeronavelor şi la aparatele pentru
ghidarea aeronavelor la aterizare în special, la
sistemul de baliza, proiectare, implementare,
actualizare, mentenanţă, dezvoltarea de
software de gestionarea completă a activităţilor
de întreţinere preventivă şi corectivă a
sistemului pentru ghidarea aeronavelor la
aterizare în special de balizaj, software
de aplicaţii pentru calculatoare personale
pentru gestionarea sistemelor de control şi
pentru gestionarea completă a activităţilor de
întreţinere preventivă şi corectivă a sistemului
de balizaj, gestionare de active digitale,
gestionarea motoarelor de căutare, gestionarea
serviciilor informatice (ITSM), programare de
software pentru importarea şi gestionarea
datelor şi a bazelor de date, furnizarea de
programe de gestionare a riscului securităţii
informatice, managementul proiectelor IT,
servicii în domeniul managementului proiectelor
informatice, planificare tehnică şi managementul
proiectelor tehnice pentru dezvoltarea de
echipamente şi software pentru gestionarea
sistemelor de ghidare a aeronavelor la aterizare
în special, la sistemul de balizaj şi a sistemelor
de control al activităţilor de întreţinere preventivă
şi corectivă a sistemului de balizaj.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09050
18/12/2019
GRAND COTTON SRL, ŞOS.
BUCUREŞTI-URZICENI NR.
31, PAVILION T, ETAJ, BIROUL
NR. 87, CAMERA 1, JUDEŢUL
ILFOV, COMUNA AFUMAŢI, ILFOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09051
18/12/2019
GRAND COTTON SRL, ŞOS.
BUCUREŞTI-URZICENI NR.
31, PAVILION T, ETAJ, BIROUL
NR. 87, CAMERA 1, JUDEŢUL
ILFOV, COMUNA AFUMAŢI, ILFOV,
ROMANIA

GRAND COTTON Cash
& Carry preţuri mici
pentru afaceri mari
Draga Bucate răsfăţate
(531)

Clasificare Viena: 02.03.01; 02.03.12;
06.07.25; 25.01.18; 27.05.01; 29.01.15
(591) Culori revendicate:alb, verde, roşu,
crem, galben, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Ceai, cafea, cacao, orez, făină, pâine,
produse de patiserie şi produse de cofetărie,
zahăr, ciocolată, drojdie, condimente, mirodenii,
ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────

(531)

Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.24; 29.01.13
(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
200C), albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09052
18/12/2019
GRAND COTTON SRL, ŞOSEAUA
BUCUREŞTI - URZICENI, NR. 31,
PAVILION T, ET., BIROUL NR. 87,
CAMERA 1, JUD. ILFOV, COM.
AFUMAŢI, ILFOV, ROMANIA

MAGROS Cash & Carry
(531)
(591)

Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
26.04.04; 26.04.16; 26.02.01; 27.05.01;
27.05.17
Culori revendicate:roșu (Pantone
200C), albastru
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09053
18/12/2019
GRAND COTTON SRL, ŞOSEAUA
BUCUREŞTI - URZICENI, NR. 31,
PAVILION T, ET., BIROUL NR. 87,
CAMERA 1, JUD. ILFOV, COM.
AFUMAŢI, ILFOV, ROMANIA

(540)

M 2019 09054
18/12/2019
ANDREI-FLORIN NOVACEANU,
STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 191,
ET. 3, AP. 12, JUD. ILFOV, SAT
ROȘU, COMUNA CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

(531)

Sânziana Miresmele copilăriei
(531)

Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.03;
29.01.06; 27.05.01; 26.01.03; 02.03.01;
02.03.23
(591) Culori revendicate:alb, verde, roșu,
crem
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, uleiuri și grăsimi alimentare.
30. Ceai, cafea, cacao, orez, făină, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, zahăr,
ciocolată, drojdie, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, oțet, sosuri și alte condimente.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
26.11.03; 26.11.07; 26.11.09
(591) Culori revendicate:roșu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09055
18/12/2019
ANDREI-FLORIN NOVACEANU,
STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 191,
ET. 3, AP. 12, JUD. ILFOV, SAT
ROȘU, COMUNA CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

───────

TENNIS REVOLUTION
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(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 09056
18/12/2019
ALPHA BANK ROMANIA S.A,
CALEA DOROBANŢILOR NR. 23B,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010566,
BUCUREȘTI, ROMANIA
Valentin Berea, BULEVARDUL
CAROL I NR. 51, AP. 2, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Alpha Professional START

consultanță financiară, servicii financiare, audit
fiscal (evaluare fiscală), fonduri de investiții,
garanții, servicii bancare la domiciliu, asigurări,
afaceri financiare, afaceri monetare, afaceri
imobiliare, asigurări în caz de accidente,
actuariat, evaluări financiare, lichidarea unor
afaceri, investiții de capital, leasing, cecuri,
împrumuturi, fonduri mutuale, servicii de
asigurare.
38. Telecomunicaţii, comunicare și transmitere
de informații prin telefon, e-mail, fax, acces la
baza de date, închirieri de echipamente pentru
telecomunicații.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor, cercetare juridică, litigii, mediere.
───────

(210)
(151)
(732)

(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,
clișee.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
constituire de informații în baze de date
computerizate, servicii de contabilitate, audit,
consultanță în domeniul afacerilor, analiză
de piață, prognoze economice, management
și consultanță de management, marketing,
prelucraerea de ordine de cumpărare, emiterea
de facturi.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, servicii bancare,
servicii de creditare, cărți de credit și de
debit, depozite de valori, schimb valutar,
colectarea debitelor, factoring, activități fiduciare,

(740)

(540)

M 2019 09057
18/12/2019
ALPHA BANK ROMANIA S.A,
CALEA DOROBANŢILOR NR. 23B,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010566,
BUCUREȘTI, ROMANIA
VALENTIN BEREA, BD. CAROL
I NR. 51, AP. 2, SECTOR 2,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Alpha Professional UPGRADE

(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,
clişee.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
constituire de informaţii în baze de date
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computerizate, servicii de contabilitate, audit,
consultanţă în domeniul afacerilor, analiză
de piaţă, prognoze economice, management
şi consultanţă de management, marketing,
prelucrarea de ordine de cumpărare, emiterea de
facturi.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, servicii bancare,
servicii de creditare, cărţi de credit şi de
debit, depozite de valori, schimb valutar,
colectarea debitelor, factoring, activităţi fiduciare,
consultanţă financiară, servicii financiare, audit
fiscal (evaluare fiscală), fonduri de investiţii,
garanţii, servicii bancare la domiciliu, asigurări,
afaceri financiare, afaceri monetare, afaceri
imobiliare, asigurări în caz de accidente,
actuariat, evaluări financiare, lichidarea unor
afaceri, investiţii de capital, leasing, cecuri,
împrumuturi, fonduri mutuale, servicii de
asigurare.
38. Telecomunicaţii, comunicare şi transmitere
de informaţii prin telefon, e-mail, fax, acces la
baza de date, închirieri de echipamente pentru
telecomunicaţii.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a
persoanlelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor, cercetare juridică, litigii, mediere.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(511)

M 2019 09058
18/12/2019
ALPHA BANK ROMANIA S.A,
CALEA DOROBANŢILOR NR. 23B,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010566,
BUCUREȘTI, ROMANIA
VALENTIN BEREA, BD. CAROL
I NR. 51, AP. 2, SECTOR 2,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Alpha Professional
COMPLETE

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,
clişee.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
constituire de informaţii în baze de date
computerizate, servicii de contabilitate, audit,
consultanţă în domeniul afacerilor, analiză
de piaţă, prognoze economice, management
şi consultanţă de management, marketing,
prelucrarea de ordine de cumpărare, emiterea de
facturi.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, servicii bancare,
servicii de creditare, cărţi de credit şi de
debit, depozite de valori, schimb valutar,
colectarea debitelor, factoring, activităţi fiduciare,
consultanţă financiară, servicii financiare, audit
fiscal (evaluare fiscală), fonduri de investiţii,
garanţii, servicii bancare la domiciliu, asigurări,
afaceri financiare, afaceri monetare, afaceri
imobiliare, asigurări în caz de accidente,
actuariat, evaluări financiare, lichidarea unor
afaceri, investiţii de capital, leasing, cecuri,
împrumuturi, fonduri mutuale, servicii de
asigurare.
38. Telecomunicaţii, comunicare şi transmitere
de informaţii prin telefon, e-mail, fax, acces la
baza de date, închirieri de echipamente pentru
telecomunicaţii.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a
persoanlelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor, cercetare juridică, litigii, mediere.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09060
18/12/2019
BPS Consulting, SAT MAGURA
NR. 1, BL. B1, SC. A, AP. 14,
JUDEŢ BACAU, MAGURA, BACĂU,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

Veryfix-Siguranta in Miscare

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

(540)

M 2019 09062
18/12/2019
SC AMOS PRESS SRL,
STR.OCCIDENTULUI NR.
23, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 09061
18/12/2019
INSPIRE X SOFTWARE S.R.L.,
STR. LIVIU CIULEI, BL. 7, SC.
A, AP. 1, JUD. SIBIU, CISNADIE,
SIBIU, ROMANIA
ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, B-DUL DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

inspire-X
(531)

Clasificare Viena: 27.05.09; 27.05.25;
24.17.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software.
42. Dezvoltare
software,
programare
și
implementare.

BUZU
(531)

Clasificare Viena: 27.05.08; 27.05.25;
02.09.04; 02.09.08; 02.09.10; 29.01.15
(591) Culori revendicate:roşu, roz, alb,
siclam, turcoaz, negru
(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.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare
industrială, proiectare şi dezvoltare hardware şi
software.
───────
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M 2019 09063
18/12/2019
SC ELECTRECORD SA, BD.
CORNELIU COPOSU NR.
11, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

" ACASA LA ELECTRECORD "

(740)

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

(540)

M 2019 09066
18/12/2019
ASCLEPIOS MEDICAL NETWORK
SA, STR. PICTOR ISCOVESCU
BARBU NR. 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
RODALL SRL, STR. POLONĂ NR.
115, BL.15, SC.A, AP.19, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCURESTI,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 09064
18/12/2019
S.C. GSK PHARMACEUTICAL
TRADING S.A., STR. POIENELOR
NR. 5, JUD. BRASOV, BRASOV,
2200, BRAȘOV, ROMANIA
ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011882

OMERAN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate şi substanţe farmaceutice
medicinale.

(540)

şi

(511)

M 2019 09065
18/12/2019
MULTIVAC ROMANIA S.R.L.,
BD. THEODOR PALLADY NR.
47, BLOC HBC, SECTOR 3,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

APET+

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Folii şi caserole preformante pentru
ambalarea produselor alimentare.
───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 24.13.25;
26.03.07
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de asistenţă medicală, servicii
oferite de centre
de sănătate, terapie fizică, îngrijire medicală,
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

ATENA MEDICAL CENTER

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09067
18/12/2019
ASOCIATIA GEORGIAN
DESIGN&ARTISTII, STR.
CETATEA DE BALTA, NR.
118, BL. 9, ETAJ 2, SECTOR
6, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

RĂDOI CONSTANŢA
FUSION MUZICĂ POP/
CLASICĂ ROMÂNEASCĂ
ŞI LATINO AMERICANĂ

(511)

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

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 09068
18/12/2019
ECNP INVEST SRL, STR.
CORVINILOR NR. 11, AP. 3,
JUDETUL SATU MARE, SATU
MARE, SATU MARE, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH,
SOS. PANTELIMON NR. 243,
BL. 52, SC. A, ET. 5, AP. 18,
SECTOR 2,, BUCURESTI, 021608,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09070
18/12/2019
GEAINV SA, STR. HENRI
BARBUSSE NR. 19, , JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400616, CLUJ,
ROMANIA

MAESTRO residence
(531)

ELEFANT CAR WASH

Clasificare Viena: 07.01.24; 07.03.02;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou
36. Afaceri imobiliare.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
03.02.01
(591) Culori revendicate:rosu, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de spălare, gresare/lubrifiere,
curăţare şi lustruire a vehiculelor, servicii de
întreţinere şi reparare a vehiculelor cu motor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 09071
18/12/2019
S.C. AUTOHTON LOCAL S.R.L.,
STR. N. ROZNOVANU NR. 140,
JUD. NEAMT, ROZNOV, NEAMȚ,
ROMANIA

AUTOHTON

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
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21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau

bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 09072
18/12/2019
MIA BEST FOOD SRL, STR.
TRIBUNUL DOBRA NR. 18, JUD.
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA
ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR. 33,
AP. 7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

MIA DELIVERY

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
───────

M 2019 09073
18/12/2019
THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY, ONE PROCTER &
GAMBLE PLAZA, CINCINNATI,
OHIO, 45202, STATELE UNITE
ALE AMERICII
Ratza si ratza SRL, BD. A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ultra protection
(531)

Clasificare Viena: 26.01.16; 26.01.18;
09.03.14; 27.05.01; 27.01.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Scutece pentru bebeluși, scutece-chilot
pentru bebeluși, chiloți pentru învățarea la oliță
(scutece).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 09074
18/12/2019
The Procter & Gamble Company,
ONE PROCTER & GAMBLE
PLAZA, CINCINNATI, 45202 OHIO,
STATELE UNITE ALE AMERICII
RATZA & RATZA SRL, BD. A.
I. CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
011056 BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 09075
18/12/2019
CRISTI MOGÎLDEA, COMUNA
PĂDURENI, JUD. VASLUI, SAT
VALENI, VASLUI, ROMANIA
LUPSA SI ASOCIATII SRL ,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ET. 1, BIROU 1.02, SECTOR 5
, BUCUREŞTI, 050726 ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

EDDYTour
(531)

ultra comfort

Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.14
(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru,
alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

(531)

Clasificare Viena: 03.07.19; 26.01.16;
26.01.18; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Scutece pentru bebeluși, scutece-chilot
pentru bebeluși, chiloți pentru învățarea la oliță
(scutece).

───────

(210)
(151)
(732)

───────

(740)

(540)
(511)

M 2019 09076
18/12/2019
VIRGIL ILIUŢĂ, STR.
SALCÂMULUI NR. 2, COMUNA
CURTIȘ
OARA, JUD. OLT, SAT PIETRIȘU,
OLT, ROMANIA
LUPSA SI ASOCIATII SRL ,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ET. 1, BIROU 1.02, SECTOR 5
, BUCUREŞTI, 050726 ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

LEGGANCE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 09077
18/12/2019
TEVARTIM SRL, STR. POPA
TATU NR. 73, BIROU 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Improteca

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09079
19/12/2019
ADRIAN DAN DUMITRESCU, STR.
ION LUCA CARAGIALE NR. 45A,
JUD. ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09078
19/12/2019
ALIN MARIUS BĂCESCU, STR.
VIILOR NR. 3, BL. D10, SC. D, ET.
3, AP. 9, JUD. ARGEŞ, PITEŞTI,
ARGEȘ, ROMANIA

SportsNet
(531)

Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.13
(591) Culori revendicate:verde
(PANTONE=F7F181), negru
(PANTONE=231F20), maro
(PANTONE=BB9743)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

HIDROJET
(531)

Clasificare Viena: 26.01.10; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09080
19/12/2019
XU BINWEI, INT. GALATI NR. 3,
BL. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Creative WORLD Toys

───────
(531)

Clasificare Viena: 21.01.14; 01.05.01;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.15
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(591)

Culori revendicate:gri, negru, alb,
albastru, galben, verde, roşu
(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.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 09081
19/12/2019
MAGUBA INVEST SRL, STR.
CALEA LUI TRAIAN NR. 287A,
JUDEȚUL VÂLCEA, RAMNICU
VALCEA, VALCEA, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

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).
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).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09082
19/12/2019
UNIVERSITATEA DIN PITESTI,
STR. TÂRGUL DIN VALE NR. 1,
JUD. ARGEŞ, PITEŞTI, ROMANIA

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
(531)

PIERRE PATISSERIE
(531)

Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.24
(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,

Clasificare Viena: 03.07.01; 26.01.15;
26.01.16; 26.01.18; 24.13.02; 05.03.20;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.15
(591) Culori revendicate:albastru, roşu, alb,
gri, bej
(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.
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.

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
17/12/2019-19/12/2019

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 09083
19/12/2019
MAGUBA INVEST SRL, STR.
CALEA LUI TRAIAN NR. 287A,
JUDEȚUL VÂLCEA, RAMNICU
VALCEA, VALCEA, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

PETROS GYROS & GRILL
(531)

Clasificare Viena: 26.11.03; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.14
(591) Culori revendicate:verde, galben, alb,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
(Solicităm protecție pentru întreaga lista de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga lista 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 lista de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)
───────

M 2019 09084
19/12/2019
SC TOTAL ONE CONSTRUCT
SRL, STR. LEONARDO
MURIALDO NR. 13, CAMERA
1, JUDEȚUL ILFOV, POPEȘTILEORDENI, 077160, ILFOV,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Wolfson Wild Power
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
8. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(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 09086
19/12/2019
S.C. GAZONUL S.R.L., STR.
LIVEZII NR. 1 ,SAT SANPETRU,
COMUNA SÂNPETRU, BRAŞOV,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

GAZONUL Face diferența

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)

8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate

manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
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. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09087
19/12/2019
KIWI LINE CONCEPT SRL,
STR. LIVIU REBREANU NR.
32B, BL. PM71, SC. 1, ET. 6, AP.
40, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

KLC AQUA
(531)
(591)

Clasificare Viena: 01.15.15; 27.05.02;
29.01.04
Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Filtre pentru acvarii, filtre de praf, filtre
de apă, filtre pentru piscine, filtre de aer,
filtre pentru curățarea aerului, filtre folosite
în acvarii, filtre pentru purificarea apei, filtre
pentru apa potabilă, filtre pentru tratarea apei,
filtre pentru apă reziduală, filtre pentru instalații
industriale, filtre de aer electrostatice, filtre
grosiere pentru filtrarea apei, filtre pentru bazine
cu apă, filtre pentru căzi cu hidromasaj, filtre
pentru conductele de apă, filtre de apă, de uz
industrial, filtre de aer pentru uz casnic, filtre
de apă (instalații) pentru agricultură, filtre pentru
uz industrial și casnic, filtre pentru aparatură
de alimentare cu apă, filtre pentru dispozitive
de alimentare cu apă, filtre pentru chiuvetă
(accesorii pentru instalații sanitare), filtre pentru
robinete (accesorii pentru instalații sanitare),
filtre pentru aparate sanitare de distribuire a
apei, filtre electrice pentru purificarea apei, de uz
menajer, filtre de apă pentru robinet de uz casnic.

(210)
(151)
(732)

(540)

adventuring

35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, servicii de agenţii de import-export,
publicitate şi reclamă.

37. Instalarea,

întreținerea
și
repararea
produselor din clasa 11.
39. Transportul şi ambalarea produselor din
clasa 11.
40. Închiriere de filtre de apă.
───────

M 2019 09088
19/12/2019
CRISTIAN TOMESCU, STR.
APUSULUI NR. 29, BL. N19,
SC. 3, ET. 2, AP. 69, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 26.11.25; 27.05.01;
29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Cazare temporară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09089
19/12/2019
SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09090
19/12/2019
SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

WONDER SPRING Pure
RIENERGY REFRESHER
(531)

Clasificare Viena: 24.17.02; 02.01.23;
27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:alb, albastru închis,
roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muştar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale brute şi neprocesate, animale vii, fructe
şi legume proaspete, seminţe, plante şi flori
naturale, hrană pentru animale, malţ.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.11
(591) Culori revendicate:bleumarin închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muştar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale brute şi neprocesate, animale vii, fructe
şi legume proaspete, seminţe, plante şi flori
naturale, hrană pentru animale, malţ.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
17/12/2019-19/12/2019

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09091
19/12/2019
SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Culori revendicate:albastru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, ouă, lapte, și produse lactate, uleiuri
şi grăsimi comestibile.

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,

Stâna de Vale
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.04
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii oferite de restaurante, cazare
temporară.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

sago, înlocuitori de cafea, făină și preparate din
cereale, pâine, patiserie și cofetărie, înghețată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muștar, oțet, sosuri, condimente, gheață.
31. Produse agricole, horticole, forestiere și
cereale, brute și procesate, animale vii, fructe
și legume proaspete, semințe, plante și flori
naturale, hrană penru animale, malț.
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi și sucuri din fructe, siropuri
și alte produse pentru prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09092
19/12/2019
SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

M 2019 09093
19/12/2019
SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

Adria
(531)

IZVORUL MINUNILOR Pur

(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
26.01.03; 29.01.03; 29.01.06; 26.11.02;
26.11.12
Culori revendicate:alb, verde, negru
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, ouă, lapte, și produse lactate, uleiuri
şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină și preparate din
cereale, pâine, patiserie și cofetărie, înghețată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muștar, oțet, sosuri, condimente, gheață.
31. Produse agricole, horticole, forestiere și
cereale, brute și procesate, animale vii, fructe
și legume proaspete, semințe, plante și flori
naturale, hrană penru animale, malț.
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi și sucuri din fructe, siropuri
și alte produse pentru prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, ouă, lapte, și produse lactate, uleiuri
şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină și preparate din
cereale, pâine, patiserie și cofetărie, înghețată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muștar, oțet, sosuri, condimente, gheață.
31. Produse agricole, horticole, forestiere și
cereale, brute și procesate, animale vii, fructe
și legume proaspete, semințe, plante și flori
naturale, hrană penru animale, malț.
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi și sucuri din fructe, siropuri
și alte produse pentru prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09094
19/12/2019
SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

RIENERGY REFRESHER
(531)
(591)

Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
29.01.06; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
26.11.02; 26.11.12; 26.01.03
Culori revendicate:alb, albastru, roșu

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09095
19/12/2019
SC ACVATIC BEBE CLUB SRL,
STR. DELEA NOUĂ NR. 15,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 030924,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Acvatic BebeClub ABCul educației acvatice
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
29.01.06; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.06
Culori revendicate:roz, albastru, alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09096
19/12/2019
S.C. AGROMAR S.R.L., STR.
BISERICA SFANTA TROITA
NR. 9, JUDEŢ ILFOV, COMUNA
BALOTEŞTI, ILFOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09098
19/12/2019
LMD QUIK GUARD SRL, STR.
EUGENIU CARADA NR. 14, JUDEŢ
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

LMD Quik Guard
(531)

Clasificare Viena: 29.01.03; 27.05.01;
27.05.17
(591) Culori revendicate:verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de pază.
───────

AGROMAR furaje & pui

(210)
(151)
(732)

(531)

Clasificare Viena: 03.07.03; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
de uz medical, alimente pentru sugari,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare,
dezinfectanţi, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, brute şi neprocesate, animale vii, fructe
şi legume proaspete, seminţe, plante şi flori
naturale, mâncare pentru animale, malţ.
35. Publicitate, conducere şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

(740)

(540)

M 2019 09099
19/12/2019
FUNDATIA TRANSYLVANIA
COLLEGE, ALEEA BAISOARA NR.
2A, JUDEŢ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA
AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS S.R.L., STR.
MIHAIL VELICU NR. 21, AP. 2,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
ROMANIA

Profesori Fericiţi
pentru România

───────

(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 26.13.25; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17
Culori revendicate:roşu, galben, maro
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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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 (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

35. Publicitate, conducerea şi administrarea

afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ
online şi offline cu produse diverse.
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).

34. Tutun, articole pentru fumatori, chibrituri.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 09101
19/12/2019
GAEN COLLEGIUM SRL, STR.
OGORULUI, BL. 2, SC. A, APT.
17, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA
AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS S.R.L., STR.
MIHAIL VELICU NR. 21, AP. 2,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 09100
19/12/2019
EHSAN HAFIZ MOHSAN, BLD.
EROILOR NR. 57, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA
AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS S.R.L., STR.
MIHAIL VELICU NR. 21, AP. 2,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
ROMANIA

EFISTARS CHIBRITURI
DE CALITATE
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.24; 27.05.25;
01.15.05; 01.01.10; 20.05.15; 29.01.14
Culori revendicate:roşu, negru, galben,
albastru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

ZMS Zilele Medicale Sibiene
(531)

Clasificare Viena: 27.05.25; 06.07.25;
07.01.25; 29.01.13
(591) Culori revendicate:alb, negru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, organizare
evenimente culturale şi sportive.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 09102
19/12/2019
GAEN COLLEGIUM SRL, STR.
OGORULUI, BL. 2, SC. A, APT.
17, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA
AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS S.R.L., STR.
MIHAIL VELICU NR. 21, AP. 2,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09103
19/12/2019
CIOFÎCĂ FLORIN, STR.
REZERVELOR NR. 54, BL. 1, AP.
100, ET. 5, SAT DUDU, JUD. ILFOV,
CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

FANFARA REPREZENTATIVĂ
IACOB MUREŞIANU

(511)

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

(210)
(151)
(732)

CALCOOL creative agency

(540)

M 2019 09104
19/12/2019
CONVEX NETWORK SRL, CALEA
GRIVITEI NR. 180, CORAL
BUSINESS CENTER, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.10; 27.05.23;
27.05.25; 29.01.14
(591) Culori revendicate:alb, negru, gri,
galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ
online şi offline cu produse diverse.
41. Educaţie,
instruire,
divertisment,
organizarea evenimente sportive şi culturale.
───────

m(ai)models addind Al
to marketing thinking
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.11.01
(591) Culori revendicate:albastru, rosu
deschis, rosu inchis, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicaţii software.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 09105
19/12/2019
SECURITY TACTIC GUARD
S.R.L., STR. IOAN SLAVICI NR.
21 A, BL. PB21/A, AP. 1, COMUNA
SÎNMARTIN, SAT SÂNMARTIN,
BIHOR, ROMANIA
INTELECT SRL , B-DUL DACIA
NR. 48, BL. D-10, AP. 3, JUDEŢUL
BIHOR, 410346 ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09106
19/12/2019
CORNELIU-VIRGIL BOLDOR,
STR. JEAN STERIADI, NR. 5, BL. I
23, SC. B, ET. 1, AP. 14, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(531)

SECURITY TACTIC
GUARD (STG)
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 24.01.05
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de securitate pentru protecţia fizică a
bunurilor materiale şi a persoanelor.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 02.01.01;
26.01.03; 26.11.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire.
44. Servicii de îngrijire sanitară şi de
înfrumuseţare pentru persoane şi animale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 09107
19/12/2019
ŞTEFANIA-CLAUDIA RADU, ALE.
SOMEŞUL MIC NR. 3, BL. F4, SC.
2, AP. 17, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
FRISCH & PARTNERS SRL , BDUL CAROL I, NR. 54B, ET. 3,
AP. 5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020915 , ROMANIA

BEAUTY DOTS
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
25.01.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de înfrumuseţare pentru oameni.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 09108
19/12/2019
BRUSH AND GO OFFICE SRL,
STR. MADRIGALULUI NR.
2C, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

zâmbet MOMENTE UNICE
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11
Culori revendicate:mov
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Consultanță în materie de planificare de
evenimente speciale, organizare de evenimente
recreative, organizare și coordonare de
evenimente pentru divertisment și evenimente
culturale, servicii de maestru de ceremonii pentru
petreceri și evenimente speciale, organizare
de divertisment pentru nunți, servicii de
divertisment pentru petreceri de zile de naștere,
servicii de disk jockey, servicii de divertisment
pentru copii, servicii de recepții pentru
companii (divertisment), realizare, coordonare
și organizare de conferințe, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de conferințe,
planificare și organizare de petreceri.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09110
19/12/2019
HELLO SHOPPING PARK
S.R.L., STR. PALEOLOGU NR.
24, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 09111
19/12/2019
GOLDEN INVESTMENT HOLDING
SAL, STR. AL BEKKA, BL. 323,
HOCH SNID, LIBAN
S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, BUCUREȘTI, ROMANIA

hello shopping park
(531)

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 26.13.01
(591) Culori revendicate:verde
(PANTONE=375C, PANTONE=3385C),
mov (PANTONE=527C),
galben (PANTONE=137C),
albastru (PANTONE=279C),
roz (PANTONE=192C), gri
(PANTONE=Cool Gray 8C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
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.

HOTEL COMFORT MAMAIA
(531)

Clasificare Viena: 29.01.03; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 26.03.04
(591) Culori revendicate:verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii medicale oferite
de complexuri balneare, furnizare de centre
de recuperare fizică, servicii de tratamente
medicale oferite de un centru SPA, servicii de
terapie, servicii de igienă și îngrijirea frumuseții
pentru oameni.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09112
19/12/2019
ORICUI I SE POATE ÎNTÂMPLA
ORICE SRL, BULEVARDUL
BASARABIA NR. 256G, ETAJ
7, BIROU 7.1, SECTOR 3,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

MOSV
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
05.03.20
(591) Culori revendicate:negru, gri, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Bijuterii, metale prețioase și aliajele
acestora,
bijuterii,
pietre
prețioase
și
semiprețioase, instrumente de
ceasornicărie şi pentru măsurarea timpului.
───────

ERATĂ

La depozitul M 2019 08704, din 04.12.2019, publicat în data de 11.12.2019,
dintr-o eroare materială produsele din clasa 16 au fost detaliate în mod eronat.
Corect este:
Hârtie şi carton; tipărituri; fotografii; folii şi pungi pentru ambalat şi împachetat.

