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Cereri Mărci publicate în 29/08/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 05799

(151)
22/08/2019

(732)
LAURENTIU SEVER LUP

2 M 2019 06002

22/08/2019

NINA CUCIUC

MUZEUL "ANGELA
MOLDOVAN"

3 M 2019 06003

22/08/2019

NINA CUCIUC

FESTIVALUL CONCURS DE
INTERPRETARE A MUZICII
POPULARE "ANGELA
MOLDOVAN"

4 M 2019 06044

22/08/2019

ASOCIAȚIA PENTRU
DEZVOLTAREA RURALĂ
SĂTMĂREANĂ-SZATMÁR
VIDÉKFEJLESZTÉSÉÉRT
EGYESÜLET

PRODUS SĂTMĂREAN
SATHMARER PRODUKT
PRODUCT FROM SATU MARE
SZATMÁRI TERMÉK

5 M 2019 06045

22/08/2019

FIMA SOFT S.R.L.

Colibri fimasoft simple banking
solution

6 M 2019 06046

22/08/2019

SC LABORMED-PHARMA SA

HEPARITM

7 M 2019 06047

22/08/2019

SC AMIGO SRL

AMIGO

8 M 2019 06048

22/08/2019

ALINA-ANDREEA TINCU

andrea tincu

9 M 2019 06049

22/08/2019

S.C. M.K. ROM FACTOR S.R.L. PALMYRA RESIDENCE

10 M 2019 06050

22/08/2019

C & A TEXTIL MEDIA S.R.L.

Fit4You

11 M 2019 06051

22/08/2019

THE ICONIC ESTATE S.A.

RHEINEXTRA ROYAL

12 M 2019 06052

22/08/2019

HARGHITA RETAIL

Amigo

13 M 2019 06053

22/08/2019

CLUSA BREWERY SRL

CLUSA

14 M 2019 06054

22/08/2019

M&C MUSICAL INSTRUMENTS PULSE GUITARS By M&C
DISTRIBUTOR SRL
Musical Instruments

15 M 2019 06055

22/08/2019

HARGHITA RETAIL

Klass

16 M 2019 06056

22/08/2019

SC SAI SECURITY SERV SRL

SAI SECURITY SERV

17 M 2019 06057

22/08/2019

VASILE CORNEL TIOREAN

XGO AUTORULOTE

18 M 2019 06058

22/08/2019

ROBERT CSEKE

THE SOVIET UZINA DE
COCKTAILURI

19 M 2019 06059

22/08/2019

RIOMAR EXIM SRL

FOR YOU PIZZA Gustul care nu
se uită!

20 M 2019 06060

22/08/2019

ROBERT CSEKE

CIOCOFLENDER

21 M 2019 06061

22/08/2019

SC NYK CONSTRUCT SRL

TAVERNA TO PETRINO

22 M 2019 06064

22/08/2019

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE

NOPŢILE CERBULUI

2

(540)
GO fm
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
23 M 2019 06065

(151)
22/08/2019

(732)
ADRIAN DUMITRU SANDU

VEGFAIR

24 M 2019 06066

22/08/2019

CRISTIAN VASILE BITEA

APSAP

25 M 2019 06067

22/08/2019

LUCIAN VALENTIN FLOREA

FRYDAY FRIES • BURGERS •
SHAKES

26 M 2019 06068

22/08/2019

SC INTERVENTII ACTIVE IN
ATMOSFERA SRL

IAA

27 M 2019 06069

22/08/2019

DAN-DUMITRU DINESCU

Limo limonadă cu apă minerală
naturală

28 M 2019 06070

22/08/2019

ALEXANDRU VICENTIU
TUDOSA

tudi's pizza & more

29 M 2019 06071

22/08/2019

S.RONISOR PRODCOM SRL

D Deligem www.deligem.ro

30 M 2019 06072

22/08/2019

URSUS BREWERIES SA

AZUGA - GUST DE VIATA
BUNA

3

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

(540)

M 2019 05799
22/08/2019
LAURENTIU SEVER LUP, STR.
NICOLAE IORGA NR. 55, SC. A,
AP. 11, ET. 2, JUDEŢUL SIBIU,
SIBIU, 550404, SIBIU, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06003
22/08/2019
NINA CUCIUC, STR. GARII NR.
16, BL. L24, ET. 1, AP. 4, JUDEŢUL
IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

FESTIVALUL CONCURS
DE INTERPRETARE A
MUZICII POPULARE
"ANGELA MOLDOVAN"

(511)

GO fm

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizare şi desfăşurare de activităţi
culturale şi muzicale: spectacole, festivaluri,
concursuri, show-uri, divertisment, organizare de
expoziţii cu caracter cultural şi educativ.

(531)

Clasificare Viena: 26.01.05; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.04; 01.13.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2019 06002
22/08/2019
NINA CUCIUC, STR. GARII NR.
16, BL. L24, ET. 1, AP. 4, JUDEŢUL
IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)

M 2019 06044
22/08/2019
ASOCIAȚIA PENTRU
DEZVOLTAREA RURALĂ
SĂTMĂREANĂ-SZATMÁR
VIDÉKFEJLESZTÉSÉÉRT
EGYESÜLET, JUDETUL SATU
MARE, NR. 135, COMUNA
PETREŞTI, 4472740, SATU MARE,
ROMANIA

MUZEUL "ANGELA
MOLDOVAN"

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizare şi desfăşurare de activităţi
culturale şi muzicale: spectacole, festivaluri,
concursuri, show-uri, divertisment, organizare de
expoziţii cu caracter cultural şi educativ.
───────

PRODUS SĂTMĂREAN
SATHMARER PRODUKT
PRODUCT FROM SATU
MARE SZATMÁRI TERMÉK
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(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 02.09.01;
26.04.05; 26.15.25; 05.07.08; 05.03.11;
19.07.25; 19.03.01
(591) Culori revendicate:galben,
portocaliu,turqouise închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse
de parfumerie, uleiuri esenţiale, preparate pentru
albit și alte substanțe pentru spălat, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
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.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare,
bastoane, bice, harnașament și articole de
șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte pentru
animale.
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.
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
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantele, șireturi și broderii, panglici și funde
ca articole de mercerie, nasturi, capse și copci,
ace și ace cu
gămălie, flori artificiale, decorațiuni pentru păr,
păr fals.

28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,

aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, ciocolată, Înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și
neprocesate, fructe și legume proaspete, plante
aromatice proaspete, plante și flori naturale,
bulbi, răsaduri și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale, malţ.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri
și alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea,
servicii
de
analiză
industrială
și
de
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a
programelor de calculator.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06045
22/08/2019
FIMA SOFT S.R.L., PIATA
MONTREAL, NR. 10, CLADIREA
PRINCIPALA, SPATIU DE BIROU
3.13, SECTOR 1, BUCURESTI,
011469, BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

Colibri fimasoft simple
banking solution

M 2019 06046
22/08/2019
SC LABORMED-PHARMA SA,
BDUL THEODOR PALLADY NR.
44B, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
032266, ROMANIA
SC BRAND PROTECT SRL, STR.
ILEANA COSÂNZEANA NR. 10,
BL. P7, SC. 3, AP. 87, SECTOR 5,
BUCUREŞTI

HEPARITM

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate
farmaceutice,
medicale
şi
veterinare, preparate sanitare sanitare pentru
scopuri medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri sanitare sau medicale,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
amprente dentare, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, ierbicide.
───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
03.07.22
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software
pentru
computere,
aparate
şi
instrumente
utilizate
în
ştiinţă,
nautică, topografie, cinematografie, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monotorizare), salvare şi învăţare, aparate
şi instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compactdiscuri, DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06047
22/08/2019
SC AMIGO SRL, STR.
VÂNĂTORILOR NR. 9, JUD.
HARGHITA, MIERCUREA CIUC,
530144, HARGHITA, ROMANIA

AMIGO

───────

(531)
(591)

Clasificare Viena: 11.03.01; 19.07.09;
19.07.13; 19.07.25; 29.01.12; 26.11.01;
27.05.01; 27.05.17
Culori revendicate:gri închis
(PANTONE=433C), roşu
(PANTONE=200C)
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, ape minerale și carbogazoase, băuturi
din fructe și sucuri de fructe, siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Divertisment, activitați sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică.

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06048
22/08/2019
ALINA-ANDREEA TINCU, STR. I. I.
MIRONESCU NR. 27, JUDEŢ IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
(511)

M 2019 06049
22/08/2019
S.C. M.K. ROM FACTOR S.R.L.,
SOS. ANDRONACHE NR.
199, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

PALMYRA RESIDENCE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06050
22/08/2019
C & A TEXTIL MEDIA S.R.L.,
STR. CADEREA BASTILIEI NR.
30, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI, NR.11, BL.F1, SC.C,
AP.26, SECTOR 3, BUCUREŞTI

andrea tincu
(531)

Clasificare Viena: 26.04.05; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
───────

Fit4You
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(531)

Clasificare Viena: 02.07.13; 26.01.03;
26.01.16; 26.01.17; 26.01.18; 27.05.01;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06052
22/08/2019
HARGHITA RETAIL, B-UL FRATIEI
NR. 24, JUDEŢ HARGHITA,
MIERCUREA CIUC, 530172,
HARGHITA, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 06051
22/08/2019
THE ICONIC ESTATE S.A.,
STR. GĂGENI NR. 92, JUDEŢUL
PRAHOVA, 100137 PLOIEŞTI,
PRAHOVA, ROMANIA
AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL. C14,
SC. B, AP. 41, SECTOR 6; OP 23,
CP11, BUCUREŞTI, 061791

RHEINEXTRA ROYAL

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
───────

Amigo
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.04.05; 26.04.16; 26.11.02
(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
193C), gri (Pantone 447C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.
41. Divertisment, activitați sportive și culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 06053
22/08/2019
CLUSA BREWERY SRL, STR.
TRAIAN VUIA NR. 124A, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 400397,
CLUJ, ROMANIA
SC RASKAI MM BREVMARC
CONSULT SRL, STR. UNIRII NR.
3, BL. D8, AP. 31, JUDEŢUL CLUJ,
DEJ, 405200

CLUSA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere.
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43. Restaurante, servicii oferite de beer pub.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06054
22/08/2019
M&C MUSICAL INSTRUMENTS
DISTRIBUTOR SRL, SPLAIUL
UNIRII, NR. 39, BL. M12, SC.
2, ET. 7, AP. 65, SECTORUL 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

PULSE GUITARS By M&C
Musical Instruments
(531)

Clasificare Viena: 26.11.01; 26.11.13;
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
15. Chitare, chitare electrice, chitare bas, chitare
acustice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06055
22/08/2019
HARGHITA RETAIL, B-UL FRATIEI
NR. 24, JUDEŢ HARGHITA,
MIERCUREA CIUC, 530172,
HARGHITA, ROMANIA

Klass
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.01; 26.01.04; 26.01.18;
26.13.25
(591) Culori revendicate:verde
(PANTONE=7465C), albastru
(PANTONE=274C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole de papetărie și articole de birou, cu
excepția mobilei, adezivi pentru papetărie sau
menaj, materiale de desen și materiale pentru
artiști, foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
18. Umbrele şi parasolare.
21. Articole pentru curățare.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, Jeleuri, dulcețuri, compoturi,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, făină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
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miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Divertisment, activitați sportive și culturale.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06057
22/08/2019
VASILE CORNEL TIOREAN, STR.
TAUTULUI NR. 13E, AP.1, JUDEŢ
CLUJ, FLOREŞTI, CLUJ, ROMANIA
AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS S.R.L., STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUD. CLUJ, CLUJ, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06056
22/08/2019
SC SAI SECURITY SERV SRL,
STR. LEBEDEI NR. 21, BL. L1, SC.
A, ET. 5, AP. 87, JUDEŢ BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

SAI SECURITY SERV
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de securitate pentru protecţia fizică a
bunurilor materiale şi a persoanelor.
───────

XGO AUTORULOTE
(531)

Clasificare Viena: 26.04.05; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:roşu închis, roşu
deschis
(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 (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).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06058
22/08/2019
ROBERT CSEKE, STR. TASNAD
NR. 18, BL. P11, SC. 6, AP. 60,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA
AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

FOR YOU PIZZA
Gustul care nu se uită!

THE SOVIET UZINA
DE COCKTAILURI
(531)

Clasificare Viena: 24.01.01; 24.01.13;
01.01.02; 29.01.13; 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17
(591) Culori revendicate:roşu, galben, vişiniu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
───────

M 2019 06059
22/08/2019
RIOMAR EXIM SRL, CALEA
BURDUJENI NR. 16, JUDEŢ
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA
AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 05.09.01; 26.01.03;
26.01.16; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12
(591) Culori revendicate:maro, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 06060
22/08/2019
ROBERT CSEKE, STR. TASNAD
NR. 18, BL. P11, SC. 6, AP. 60,
JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA
AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

CIOCOFLENDER

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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 06061
22/08/2019
SC NYK CONSTRUCT SRL, STR.
BRAZDA LUI NOVAC NR. 26, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

NOPŢILE CERBULUI

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

TAVERNA TO PETRINO

M 2019 06064
22/08/2019
SOCIETATEA ROMÂNĂ
DE TELEVIZIUNE , CALEA
DOROBANŢILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010565,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2019 06065
22/08/2019
ADRIAN DUMITRU SANDU, STR.
ION BREZOIANU NR. 26-32, SC. B,
AP. 58, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

VEGFAIR

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.
───────

(531)

Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.17
(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Restaurante, cazare temporară.

(210)
(151)
(732)

───────

(540)
(511)

M 2019 06066
22/08/2019
CRISTIAN VASILE BITEA, PIAŢA
CREANGĂ NR. 8, BL. C82, AP. 9,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

APSAP

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Distribuitoare automate.
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9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,

geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de
control
(verificare),
de
siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric,
aparate
pentru
înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice, mecanisme pentru aparate
cu preplată, case înregistratoare, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea informaţiei
şi calculatoare, extinctoare.
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învăţământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de agenţie de import-export, servicii oferite de un
lanţ de magazine.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06067
22/08/2019
LUCIAN VALENTIN FLOREA, STR.
ZORILOR NR. 6C, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

FRYDAY FRIES •
BURGERS • SHAKES
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 19.03.24; 08.07.08
(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 2035
C), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Shake-uri din lapte, sos de fasole (pastă),
sosuri de brânză (pastă), sos iute cu castraveți
(pastă), pui preparat, pui, carne prăjită de pui,
pui la grătar (yakitori), hamburgeri din carne de
pui, bucățele de piept de pui pane (nuggets), file
din piept de pui, mâncăruri preparate obținute
din carne de pui (care conțin în principal carne
de pui), mâncăruri preparate care conțin în
totalitate sau aproape în totalitate carne de
pui, burgeri din legume, hamburgeri, hamburgeri
de vită, hamburgeri de carne, hamburgeri de
curcan, chiftele de hamburger negătite, produse
din carne sub formă de hamburgeri, cartofi,
conservați, cartofi, preparați, cartofi pai, cartofi
decojiți, cartofi fierți, piure de cartofi, cartofi pai
congelați, cartofi feliați congelați, felii prăjite de
cartofi, cartofi răzuiți prăjiți (hash browns), gustări
pe bază de cartofi, aperitive (gustări) pe bază de
cartofi, salate pe bază de cartofi, cartofi prăjiți
sub formă de aperitive, cartofi prăjiți în formă de
gofre.
30. Sosuri (condimente), sos concentrat, sos
(comestibil), sos tartar pentru salate, sos teriyaki
(condimente), sos maro, sos iute (condimente),
sos Worcestershire, sos remoulade, pesto (sos),
ketchup (sos), sosuri barbecue, sosuri satay,
sosuri salsa, sosuri pudră, sosuri curry, sosuri
condimentate, sosuri conservate, sos cu brânză,
sos de anghinare, sos de chili, sos de roșii,
sos de peste, sos de creveți, sos de stridii, sos
pentru kebab, sos de soia, sos pentru paste,
praf de sosuri, sosuri pentru pui, sosuri pentru
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înghețată, sosuri pentru pizza, sosuri pentru
mâncăruri, sosuri pentru orez, sosuri cu hrean,
sosuri pentru gătit, sosuri pentru mâncare, sosuri
de ciocolată, sosuri gata făcute, sosuri pentru
spaghetti, sosuri pentru gustări, sosuri cu ierburi,
sosuri de ciuperci, sosuri de carne, sosuri de
fructe, sosuri pentru salate, sosuri sărate, sosuri
condimentate (chutney) și paste, sos dulce și
acrișor, sos sambal (sos din ardei iute roșu
măcinat), sos de coacăze (condiment), sos
de ardei iute, sos de usturoi (alioli), sosuri
pentru pește congelat, sosuri aromatizate cu
alune, sosuri care conțin nuci, sosuri care conțin
mirodenii, sos de carne de pui, cafea, cafea
liofilizată, cafea aromată, cafea solubilă, cafea
decafeinizată, cafea verde, cafea cu ciocolată,
hamburgeri (sandvișuri), hamburgeri cu brânză
(sandvişuri), sandvișuri care conțin hamburgeri,
hamburgeri fiind gătiți și introduși în chifle, snackuri preparate din făină de cartofi, mâncăruri
preparate din făină de cartofi, ceai.
43. Servicii de catering, servicii de catering
hotelier, servicii de catering mobil, servicii
de catering pentru firme, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering în exterior,
serviciu de catering pentru instituții, servicii de
catering pentru școli, servicii de catering pentru
spitale, servicii de catering pentru cantinele
firmelor, servicii de catering pentru banchete,
servicii de catering pentru instituții educaționale,
servicii de consultanță în domeniul cateringului,
servicii de catering pentru centre de conferințe,
servicii de catering pentru cămine de bătrâni,
servicii de catering pentru case de oaspeți,
servicii de catering pentru petreceri de zile de
naștere, servicii de catering pentru spații special
amenajate pentru conferințe, servicii de catering
pentru centre rezidențiale cu asistență medicală,
servicii de catering pentru oferirea de mâncare
specifică bucătăriei spaniole, servicii de catering
pentru săli şi spații specialamenajate pentru
expoziții, servicii de catering pentru oferirea de
mâncare specifică bucătăriei japoneze, servicii
de catering pentru oferirea de mâncare specifică
bucătăriei europene, servicii de catering pentru
spații special amenajate pentru târguri și
expoziții, servicii de caritate, și anume furnizarea
de catering de alimente și băuturi, servicii
de catering specializate în tăierea jambonului
la târguri, degustări și evenimente publice,
servicii de catering specializate în tăierea
jambonului pentru petreceri de căsătorie și
evenimente private, servicii oferite de fastfooduri, servicii de restaurante fast-food, servicii
de fast food la pachet, servicii de aprovizionare
pentru restaurante fast-food cu autoservire,
restaurante (servirea mesei), restaurante pentru
turiști, restaurante de delicatese, restaurante

cu autoservire, servicii de restaurant washoku,
servicii de restaurante de sushi, servicii de
informare privind restaurantele, restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06068
22/08/2019
SC INTERVENTII ACTIVE IN
ATMOSFERA SRL, STR. RĂCARI
NR. 5, 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, ROMANIA

IAA
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.07; 27.05.17; 01.03.15; 01.15.03;
01.15.11; 01.15.17; 18.05.01; 18.05.03;
18.05.10
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
280 C), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Sisteme informatice.
13. Dispozitive pirotehnice, articole pirotehnice,
sisteme pirotehnice de supraveghere a
traiectoriei, artificii industriale, explozive agricole
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şi industriale, rachete de semnalizare, rachete
care transformă grindina în ploaie.
38. Servicii de transmisie de date între sisteme
informatice interconectate, servicii de transmisie
de voce și de date.
39. Servicii de transport, transport aerian de
mărfuri.
42. Servicii de combatere a căderilor de grindină
prin intervenții active în atmosferă, servicii
ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de cercetare
şi proiectare în legătură cu acestea, analize
industriale şi servicii de cercetare, proiectare și
dezvoltare de sisteme informatice.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06070
22/08/2019
ALEXANDRU VICENTIU TUDOSA,
STR. ZINCA GOLESCU NR.
30, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06069
22/08/2019
DAN-DUMITRU DINESCU,
DRUMUL PĂDUREA NEAGRĂ
NR. 19-85, BL. 37A, ET. 3, AP.
33, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Limo limonadă cu
apă minerală naturală
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 25.01.19; 26.04.18;
05.07.12
(591) Culori revendicate:galben (Pantone 123
C), negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri din
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială: lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare de
mărfuri, organizare de călătorii.
───────

tudi's pizza & more
(531)

Clasificare Viena: 27.05.11; 27.05.13;
27.05.24; 26.01.18; 26.11.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată), (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, servicii de comerţ,
inclusiv comerţ online.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, în special livrarea produselor
menţionate în clasa 30.
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).
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06071
22/08/2019
S.RONISOR PRODCOM SRL,
STR. PRINCIPALĂ NR. 181,
JUD. BISTRITA-NASAUD, SIEUMAGHERUS, 427295, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(511)

M 2019 06072
22/08/2019
URSUS BREWERIES SA, ŞOS.
PIPERA, NR. 43, CORP A, ET.
2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
Ratza si Ratza SRL, B-DUL A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

AZUGA - GUST
DE VIATA BUNA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
───────

D Deligem www.deligem.ro
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.21
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
───────

