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Cereri Mărci publicate în 08/11/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 06943 01/11/2019 DANIEL-MARCEL DOROFTEA SLIM ON

2 M 2019 07752 01/11/2019 FRIDAY FRIDAY STUDIO SRL BAŞKA

3 M 2019 07753 01/11/2019 DUMITRU BOGDAN BOCEAN Bogdan-Lumea in Imagini

4 M 2019 07754 01/11/2019 BOOKING-MANIA S.R.L. Booking-Mania

5 M 2019 07755 01/11/2019 SAY OBEN New in

6 M 2019 07756 01/11/2019 S.C. WTD LOGISTIC S.R.L. OFFROADMANIA

7 M 2019 07757 01/11/2019 PETRUT ANTONIAC Arenainstal

8 M 2019 07758 01/11/2019 PETRUT ANTONIAC A ARENA INSTALATORILOR

9 M 2019 07759 01/11/2019 LA SHOTERIE S.R.L. SHOOTERS Shots & Cocktails.

10 M 2019 07760 01/11/2019 S.C. COFFEE TREE S.R.L. LA CUPTOR RESTAURANT Sa-
ți tihneasca masa!

11 M 2019 07761 01/11/2019 MARIA-REBECA IONESCU
DANIEL-DUMITRU IONESCU

Leilani THE BLOOMING HOUSE

12 M 2019 07762 01/11/2019 VISION STAR COM SRL vision star FINE SPIRITS

13 M 2019 07763 01/11/2019 SC COMPANIA NATIONALA
DE TRANSPORTURI AERIENE
TAROM SA

TAROM tours

14 M 2019 07764 01/11/2019 ONE DISTRIBUTION COMPANY
S.R.L.

LIBRARIUM

15 M 2019 07765 01/11/2019 INVEST RENTAL BUSINESS
SRL

ZANY

16 M 2019 07766 01/11/2019 ZEKERIYA KECECI LAREINA

17 M 2019 07767 01/11/2019 S.C. INTERPAXAROMA S.R.L. COFETĂRIA DORIS

18 M 2019 07768 01/11/2019 SEBASTIAN ADRIAN INDRIES Tapta

19 M 2019 07769 01/11/2019 MSN ASSET DEVELOPMENT
SRL

F-ZEEN

20 M 2019 07770 01/11/2019 W TELESTAR INTERNATIONAL
GROUP SRL

Bottega Roma est. 1969

21 M 2019 07771 01/11/2019 W TELESTAR INTERNATIONAL
GROUP SRL

MegaHeat

22 M 2019 07772 01/11/2019 PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL PENTRU O ROMÂNIE
NORMALĂ

23 M 2019 07774 01/11/2019 ORIENTAL LEGACY SRL MR. HUMMUS
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2019 07775 01/11/2019 FRAU ANGI - GERMANĂ

PENTRU TOŢI
Frau Angi Germană Pentru Toţi

25 M 2019 07776 01/11/2019 DANIELA-CRISTINA KASPER BIOOTIKA The Science of
Beautiful

26 M 2019 07777 01/11/2019 IONELA-MĂDĂLINA LIBIANU-
DRĂGHICI

GLAMADEA GLAMOUR ON
HIGH

27 M 2019 07778 01/11/2019 EPOCABRAU HAUS SRL SIFONESCU

28 M 2019 07779 01/11/2019 SC HIT-MED SRL Centrul Medical HitMed

29 M 2019 07780 01/11/2019 S.C. HIT-MED S.R.L. HYLTMED

30 M 2019 07781 02/11/2019 PUIET SRL PUIET

31 M 2019 07782 02/11/2019 CIPRIAN FLORIN HALASZ tobaccoshop

32 M 2019 07783 02/11/2019 CIPRIAN FLORIN HALASZ tobacco-online

33 M 2019 07784 02/11/2019 CIPRIAN FLORIN HALASZ tabaccoshop

34 M 2019 07785 02/11/2019 Georgeo-Marcel ANDREI Tapas DE LUX

35 M 2019 07786 03/11/2019 BOGASIU TEODORA LUCACI CRAMA URBANA
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(210) M 2019 06943
(151) 01/11/2019
(732) DANIEL-MARCEL DOROFTEA,

CALEA PLEVNEI NR. 36, BL.
N3, AP. 3, JUDEŢ BOTOŞANI,
DOROHOI, BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

SLIM ON

(531) Clasificare Viena: 02.03.08; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13

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

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

───────

(210) M 2019 07752
(151) 01/11/2019
(732) FRIDAY FRIDAY STUDIO SRL,

STR. VATRA DORNEI NR. 7, BL.
F4, SC. 1, ET. 4, AP. 15, CAMERA
3, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BAŞKA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2019 07753
(151) 01/11/2019
(732) DUMITRU BOGDAN BOCEAN,

STR. DANIEL RENARD NR. 13A,
JUDETUL SIBIU, CISNADIE,
555300, SIBIU, ROMANIA

(540)
Bogdan-Lumea in Imagini

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

1. Filme fotografice brute.
9. Camere fotografice, aparate fotografice,
camere fotografice digitale, fotografii digitale
descărcabile., Fotografii, fotografii imprimate,
fotografii școlare, fotografii semnate, albume
fotografice, fotografii neînrămate și înrămate,
colțuri pentru fotografii, reproduceri fotografice.,
Rame pentru fotografii.
40. Păstrare (tratare) fotografii, servicii de
duplicare fotografică, servicii de măriri
fotografice, reproducere fotografică, prelucrare
fotografică, restaurare fotografică, retușare
fotografică, înrămarea fotografiilor, imprimare de
fotografii, prelucrare de
fotografii, procesarea imaginii fotografice,
prelucrarea peliculelor fotografice.
41. Fotografie, fotografii aeriene, editare de
fotografii, fotografii de tip portret, închiriere de
reproduceri
fotografice, servicii ale unui fotograf, publicarea
de fotografii, instruire în fotografie.

───────

(210) M 2019 07754
(151) 01/11/2019
(732) BOOKING-MANIA S.R.L., STR.

PĂCII NR. 7, BL. 132, SC. C,
ET.1, AP. 3, JUDEŢ SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

Booking-Mania

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.13.25
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2019 07755
(151) 01/11/2019
(732) SAY OBEN, STR. FABRICA

DE GHEATA NR. 1, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

New in

(531) Clasificare Viena: 26.04.05; 26.04.18;
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive (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
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).

───────

(210) M 2019 07756
(151) 01/11/2019
(732) S.C. WTD LOGISTIC S.R.L.,

STR. HARAULUI NR. 40,
JUDEŢ HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

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

(540)

OFFROADMANIA

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 06.01.02;
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03

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

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

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
01/11/2019-03/11/2019

(210) M 2019 07757
(151) 01/11/2019
(732) PETRUT ANTONIAC, STR.

MURESANA NR. 4, BL. 44, SC. 1,
AP. 5, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Arenainstal

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15; 01.15.05; 01.15.17

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
verde, portocaliu, alb

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 07758
(151) 01/11/2019
(732) PETRUT ANTONIAC, STR.

MURESANA NR. 4, BL. 44, SC. 1,
AP. 5, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

A ARENA INSTALATORILOR

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.01.16;
26.01.18; 01.15.05; 01.15.17; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 07759
(151) 01/11/2019
(732) LA SHOTERIE S.R.L., ȘOS.

NAȚIONALĂ NR. 42D, BL. A2, SC.
E, ET. 4, AP. 4, JUDEȚUL IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

SHOOTERS Shots
& Cocktails.

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, servicii oferite de agenții
de import-export, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii, actualizarea informaţiilor
publicitare într-o bază de date computerizată,
administrare în materie de activităţi de
marketing, administrare în materie de metode de
vânzare, administrare în materie de planificare
a afacerilor, administrare şi compilare de
informații în baze de date computerizate,
administrarea afacerilor, administrarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, afaceri
comerciale, servici de comerţ cu amănuntul
si cu ridicata, servicii de comerţ și servicii
de informare a consumatorilor, compilare
computerizată a listelor cu clienţi, compilare
computerizată a listelor cu comenzi, compilare
computerizată a datelor din gestiunea stocurilor,
cordonare, pregătire şi organizare de expoziţii
şi târguri comerciale în scopuri comerciale
şi publicitare, desfăşurare de vânzări prin
licitaţie, dezvoltare de strategii şi concepte
de marketing, dezvoltarea afacerilor, difuzare
de informaţii comerciale, difuzare de informaţii
de afaceri, difuzare de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare, distribuire

de mostre în scopuri publicitare, distribuirea
de materiale promoţionale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing şi materiale
promoţionale, efectuare de cercetări de afaceri,
efectuare de studii de piaţă, efectuarea de
estimări comerciale, efectuarea de studii de
marketing și studii de productivitate, elaborare
de date statistice comerciale, estimare în afaceri
comerciale, evaluări referitoare la aspecte
comerciale, gestiunea stocurilor, întocmire
de documente comerciale, inventariere de
mărfuri, management de afaceri comerciale,
managementul afacerilor, marketing, organizare
de competiţii și concursuri, în scopuri
comerciale, organizare de demonstraţii în
scopuri de afaceri, organizare de lansări de
produse, organizare, gestionare şi monitorizare
a vânzărilor şi a programelor promoţionale
de stimulare, organizare, gestionare şi
monitorizare a programelor de fidelizare pentru
clienţi, organizarea afacerilor, organizarea
de publicitate, organizarea și managementul
afacerilor, prezentare de produse, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, promovare,
publicitate şi marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
comercială, promovarea vânzărilor, publicitate,
publicitate online, publicitate și marketing,
realizare de material publicitar, servicii de
administrare a afacerilor, servicii de comerţ
electronic, şi anume furnizarea de informaţii
despre produse prin reţele de telecomunicaţii
în scopuri publicitare şi de vânzare, servicii de
publicitate pentru promovarea băuturilor, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, informare cu privire la produse de
consum în legătură cu alimente sau băuturi,
servicii de aprovizionare cu băuturi alcoolice
pentru terţi (achiziţie de bunuri pentru alte
întreprinderi) (promovare), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondenţă
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
băuturi nealcoolice.
43. Servicii oferite de baruri și snack-baruri,
baruri de cocteiluri, servicii ale barurilor, servicii
oferite de localuri tip snack-bar, servicii de
restaurant şi bar, servicii de baruri cu narghilea,
închiriere de echipamente de bar, servicii
specifice barurilor de cocteiluri, furnizare de
informaţii referitoare la baruri, sevicii de baruri
care servesc bere, servicii de bar cu servire de
vin, furnizare de informaţii despre servicii de bar,
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furnizare de recenzii de restaurante şi baruri,
servicii de baruri de sucuri de fructe, servicii
de bufet pentru barurile de cocteiluri, furnizare
de informaţii cu privire la servicii de bar, servire
de alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
furnizare de alimente şi băuturi în restaurante şi
baruri, servicii de restaurant care includ servicii
de bar cu licenţă, servire de băuturi alcoolice.

───────

(210) M 2019 07760
(151) 01/11/2019
(732) S.C. COFFEE TREE S.R.L., STR.

SACEL NR. 12, JUDEȚUL SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL GREAVU
DOINA MARIANA, STR.
CONSTANTIN NOICA, BL. 2,
AP. 21, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
550169, SIBIU, ROMANIA

(540)

LA CUPTOR RESTAURANT
Sa-ți tihneasca masa!

(531) Clasificare Viena: 02.01.22; 02.01.23;
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate scrisă (afișe, meniuri, promoții) și
online, reclamă prin prospecte, pliante, privind
serviciile de alimentație publică în restaurante,
organizarea de expoziții și demonstații cu
caracter culinar și pentru baruri, participarea
șa evenimente cu caracter culinar în scop
comercial și publicitar, consultanță profesională
comercială, tranzacții și negocieri comerciale/
contracte către terți, servicii de francizare,
administrare comercială.

43. Servicii de alimentație publică în
restaurante.
45. Servicii de licențiere și de cesionare (servicii
juridice).

───────

(210) M 2019 07761
(151) 01/11/2019
(732) MARIA-REBECA IONESCU, STR.

CURMĂTURII NR. 18, JUDEȚUL
BRAȘOV, ZĂRNEȘTI, BRAȘOV,
ROMANIA
DANIEL-DUMITRU IONESCU,
STR. OAȘULUI NR. 86-90, CORP
M1-M2, ET. 3, AP. 41, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Leilani THE
BLOOMING HOUSE

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 05.03.13;
27.05.01; 27.05.04; 29.01.12

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

clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere brute și neprocesate, grăunțe și
semințe brute și neprocesate, fructe și legume
proaspete, ierburi proaspete, plante și flori
naturale, bulbi, puieți și semințe pentru plantare.
44. Servicii de agricultură, horticultură și
silvicultură.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
01/11/2019-03/11/2019

(210) M 2019 07762
(151) 01/11/2019
(732) VISION STAR COM SRL, STR.

FS NR. 930, ET. P, JUDEȚUL
PRAHOVA, SAT BLEJOI, COMUNA
BLEJOI, PRAHOVA, ROMANIA

(740) 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

(540)

vision star FINE SPIRITS

(531) Clasificare Viena: 01.01.02; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24

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

35. Regruparea în avantajul terţilor de produse
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, 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 on-line de
comercializare cu amănuntul şi/sau cu ridicata.

───────

(210) M 2019 07763
(151) 01/11/2019
(732) SC COMPANIA NATIONALA

DE TRANSPORTURI
AERIENE TAROM SA, CALEA
BUCUREŞTILOR NR. 224 F,
JUDEŢUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

TAROM tours

(531) Clasificare Viena: 18.05.03; 26.02.03;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
286), magenta, negru

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurari, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, servicii personale și sociale
prestate de terți pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────
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(210) M 2019 07764
(151) 01/11/2019
(732) ONE DISTRIBUTION COMPANY

S.R.L. , SPLAIUL INDEPENDENŢEI
NR. 315-319, SECTOR 6
, BUCUREȘTI, 062610,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINETUL INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODĂ NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040152, ROMANIA

(540)
LIBRARIUM

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

16. Cărţi, almanahuri, reviste, tipărituri, publicaţii
periodice.
35. Regruparea în avantajul terţilor a cărţilor,
compact discuri, casete audio, jucării, papetărie,
reviste, soft (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
40. Tipografie, tipărire (imprimare), servicii de
tratament de text şi editare.

───────

(210) M 2019 07765
(151) 01/11/2019
(732) INVEST RENTAL BUSINESS SRL,

STR. DRUMUL DEALU BRADULUI
NR. 143, CAM.5, ETAJ 1, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. GEORGE CĂLINESCU
NR. 52A, AP. 1, SECTOR 1, ,
BUCUREŞTI, 011694, ROMANIA

(540)

ZANY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.03

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

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2019 07766
(151) 01/11/2019
(732) ZEKERIYA KECECI, CAL.

RAHOVEI NR. 297, BL. 72A, AP.
18, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LAREINA

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 07767
(151) 01/11/2019
(732) S.C. INTERPAXAROMA S.R.L.,

STR. EROILOR, NR. 6A, JUD.
BISTRIŢA NĂSĂUD
, BISTRIŢA, 500167, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(740) SC INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR.ZAHARIA STANCU,
NR.8E, BL.9, AP.P03, COMPLEX
CORESI, CASUTA POSTALA 640,
JUD.BRASOV, BRASOV, 500167,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

COFETĂRIA DORIS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2019 07768
(151) 01/11/2019
(732) SEBASTIAN ADRIAN INDRIES ,

STR. POET ANDREI MUREŞANU
NR. 14, JUDEŢUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR. 33,
AP. 7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Tapta

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 27.05.24

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 07769
(151) 01/11/2019
(732) MSN ASSET DEVELOPMENT

SRL, BD. THEODOR PALLADY
NR. 47, INTR. B, ET. 2, CAM.
21, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
F-ZEEN

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2019 07770
(151) 01/11/2019
(732) W TELESTAR INTERNATIONAL

GROUP SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 319E,
CLADIRE B, OB, 6A, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Bottega Roma est. 1969

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

20. Perne.
24. Pilote (plăpumi), lenjerie de casă.

───────
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(210) M 2019 07771
(151) 01/11/2019
(732) W TELESTAR INTERNATIONAL

GROUP SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 319E,
CLADIRE B, OB, 6A, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MegaHeat

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.10; 01.15.05

(591) Culori revendicate:galben, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei şi de uz sanitar.

───────

(210) M 2019 07772
(151) 01/11/2019
(732) PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL,

ALEEA MODROGAN, NR.1,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

PENTRU O
ROMÂNIE NORMALĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.17; 27.05.24

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, argintiu

(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, materiale didactice
şi educative, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat,
35. Publicitate (publicitate electorală prin
toate sursele de informare a publicului),
managementul afacerilor, administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(inclusiv mitinguri, congrese şi conferinţe,
seminarii şi cursuri de calificare în domeniul
politic).

───────

(210) M 2019 07774
(151) 01/11/2019
(732) ORIENTAL LEGACY SRL, SOS.

BERCENI NR. 96, MONACO
TOWERS, SPATIU COMERCIAL
NR. 58, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MR. HUMMUS

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────
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(210) M 2019 07775
(151) 01/11/2019
(732) FRAU ANGI - GERMANĂ PENTRU

TOŢI, STR. GEORGE VRACA
NR. 5, INTERFON 606, ET. 1,
AP. 3, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Frau Angi Germană
Pentru Toţi

(531) Clasificare Viena: 04.05.21; 27.05.01;
29.01.13

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

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

───────

(210) M 2019 07776
(151) 01/11/2019
(732) DANIELA-CRISTINA KASPER

, STR. STEJĂRIŞULUI NR. 17,
JUDEŢUL BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL ,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ET. 1, BIROU 1.02, SECTOR 5
, BUCUREŞTI, 050726 ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BIOOTIKA The
Science of Beautiful

(531) Clasificare Viena: 25.01.25; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.12

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

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate pentru curățare și odorizante,
servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse
pentru toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu uleiuri esențiale și extracte
aromatice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate și articole sanitare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
și articole pentru igienă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare
şi preparate dietetice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu preparate pentru
curățare și odorizante, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu produse
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pentru toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu uleiuri esențiale și extracte
aromatice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu preparate și articole
sanitare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu produse și articole pentru igienă,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu suplimente alimentare si preparate
dietetice.
44. Servicii de frumusețe oferite de un centru
SPA, servicii de tratamente medicale oferite de
un centru SPA,
servicii de analize medicale pentru tratarea
persoanelor (examene radiografice şi analize de
sânge), consiliere
farmaceutică, servicii cosmetice de îngrijire
corporală, consiliere medicală, informaţii
medicale, îngrijire
medicală, servicii medicale, asistență medicală,
controale medicale, servicii oferite de clinici
medicale, consultații
medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale, efectuarea examenelor medicale,
servicii de hidroterapie,
servicii de sănătate prin hidroterapie, masaj,
masaj thailandez, masaj şi masaj shiatsu
terapeutic, informaţii referitoare la masaj, masaj
cu pietre calde, servicii de masaj la picioare.

───────

(210) M 2019 07777
(151) 01/11/2019
(732) IONELA-MĂDĂLINA LIBIANU-

DRĂGHICI, STR. VALEA
TURCULUI NR. 20D, ŞTEFĂNEŞTI,
JUDEŢUL ARGEŞ, SAT VALEA
MARE-PODGORIA, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) 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

(540)

GLAMADEA
GLAMOUR ON HIGH

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou,
regruparea în avantajul terţilor de bijuterii, pietre
prețioase și semiprețioase, ceasuri, metale
prețioase și
aliajele acestora, din producţie proprie şi a unor
terţi (cu excepţia transportului lor) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, cu amănuntul şi cu ridicata în
cadrul unor magazine, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, publicitate online într-o reţea
computerizată, servicii oferite de agenţii de
import-export.

───────
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(210) M 2019 07778
(151) 01/11/2019
(732) EPOCABRAU HAUS SRL,

COMUNA HINOVA NR. 472,
JUDEŢUL MEHEDINŢI, SAT
HINOVA, MEHEDINȚI, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL
, STR. GRIVIŢA, NR. 37E,
JUD. ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
SIFONESCU

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

32. Ape, băuturi carbogazoase aromatizate,
băuturi pe bază de nuci și de soia, sucuri,
aperitive fără alcool,
apă carbogazoasă îmbogățită cu vitamine
(băuturi), apă cu orz și lămâie, apă pe bază de
orz și
portocale, apă tonică, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi carbonatate
înghețate, băuturi care conțin vitamine, băuturi
cu carbohidrați, băuturi cu gheață pisată (băuturi
parțial înghețate), băuturi cu guarana, băuturi
cu proteine, băuturi din aloe vera, nealcoolice,
băuturi din orez integral, nefiind înlocuitori de
lapte, băuturi energizante, băuturi energizante
(care nu sunt de uz medical), băuturi
energizante care conțin cafeină, băuturi
izotonice, băuturi izotonice (nu pentru uz
medical), băuturi
îmbogățite cu nutrimente, băuturi îmbogățite cu
proteine pentru sportivi, baze nealcoolice pentru
cocteiluri, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de
legume, băuturi nealcoolice cu adaos de
vitamine, băuturi nealcoolice cu aromă de ceai,
băuturi
nealcoolice din fructe uscate, băuturi nealcoolice
din malț, băuturi nealcoolice fără malț (altele
decât cele
de uz medical), băuturi nealcoolice pe bază de
miere, băuturi nealcoolice îmbogățite cu vitamine
şi cu
săruri minerale, băuturi pe bază de orez, nefiind
înlocuitori de lapte, băuturi pe bază de ovăz
(nefiind
înlocuitori de lapte), băuturi pe bază de prune
afumate, băuturi pe bază de sucuri de legume
verzi, băuturi

pentru sportivi, băuturi răcoritoare cu aromă
de cafea, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
băuturi
răcoritoare pe bază de fructe cu aromă de ceai,
băuturi pentru sportivi cu electroliți, cidru fără
alcool, cocteiluri de
fructe, nealcoolice, cocteiluri fără alcool, punci
de fructe, nealcoolic, punci de orez, nealcoolic
(sikhye),
punci nealcoolic, punci nealcoolic din fructe
de kaki uscate cu scorțișoară (sujeonggwa),
ramune (băuturi
răcoritoare japoneze), sarsaparilla (băutură
nealcoolică), smoothies, sorbete sub formă de
băuturi,
sorbeturi (băuturi), vinuri fără alcool, șerbeturi din
fructe (băuturi), amestecuri pentru prepararea
sorbeturilor, citronadă, concentrate pentru
preparat băuturi de fructe, concentrate utilizate
în prepararea
băuturilor răcoritoare, prafuri pentru prepararea
băuturilor efervescente , esențe pentru
fabricarea
băuturilor, esențe pentru prepararea de băuturi
nealcoolice, nu sub formă de uleiuri esențiale,
esențe pentru
preparat ape minerale aromatizate (nu sub formă
de uleiuri esențiale), extracte de hamei pentru
prepararea
unor băuturi, extracte de must nefermentat,
extracte nealcoolice din fructe utilizate la
prepararea
băuturilor, extracte pentru prepararea băuturilor,
siropuri pentru limonadă, must conservat,
nefermentat,
pastile pentru băuturi gazoase, prafuri pentru
prepararea de băuturi, prafuri utilizate la
prepararea băuturilor
pe bază de fructe, prafuri utilizate la prepararea
băuturilor răcoritoare, preparate dizolvabile
pentru
prepararea băuturilor, sirop de coacăze negre,
sirop de malț pentru băuturi, sirop de migdale,
siropuri
pentru băuturi, siropuri pentru pregătirea
băuturilor cu arome de fructe, siropuri pentru
pregătirea
băuturilor nealcoolice, siropuri pentru prepararea
băuturilor, siropuri pentru prepararea băuturilor
răcoritoare, siropuri pentru preparat ape
minerale aromatizate, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor, suc
concentrat de fructe, suc concentrat de lămâi
verzi, suc concentrat de portocale, suc de lămâie
folosit la prepararea băuturilor, suc de lămâie
verde folosit la prepararea băuturilor, sucuri din
concentrat de fructe (băuturi nealcoolice), apă
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tonică (băuturi care nu sunt pentru uz medicinal),
bitter
lemon (băutură răcoritoare carbogazoasă),
băuturi carbogazoase aromate nealcoolice,
băuturi
carbogazoase dulci, băuturi carbogazoase
nealcoolice, băuturi nealcoolice aromatizate cu
ceai, băuturi răcoritoare cu aromă de fructe,
băuturi răcoritoare cu conținut caloric scăzut,
băutură de
ghimbir seacă, băutură răcoritoare din ghimbir,
limonade, sucuri carbogazoase.

───────

(210) M 2019 07779
(151) 01/11/2019
(732) SC HIT-MED SRL, STR. STEFAN

CEL MARE NR. 23, JUD.DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) SC INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR.ZAHARIA STANCU,
NR.8E, BL.9, AP.P03, COMPLEX
CORESI, CASUTA POSTALA 640,
JUD.BRASOV, BRASOV, 500167,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Centrul Medical HitMed

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
02.03.17; 02.03.23; 02.07.09; 26.01.14;
26.11.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:alb, albastru, galben,
portocaliu, gri

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

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) M 2019 07780
(151) 01/11/2019
(732) S.C. HIT-MED S.R.L., STR.

STEFAN CEL MARE, NR. 23,
JUD.DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(740) SC INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR.ZAHARIA STANCU,
NR.8E, BL.9, AP.P03, COMPLEX
CORESI, CASUTA POSTALA 640,
JUD.BRASOV, BRASOV, 500167,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
HYLTMED

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

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) M 2019 07781
(151) 02/11/2019
(732) PUIET SRL, STR. RACATAU

NR.44, SECTOR 3, , BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PUIET

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

28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2019 07782
(151) 02/11/2019
(732) CIPRIAN FLORIN HALASZ, STR.

MAGNOLIEI NR.76, JUD.ILFOV,
PANTELIMON, 077145, ILFOV,
ROMANIA

(540)
tobaccoshop

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

34. Tutun și înlocuitori de tutun, ţigări și
trabucuri, ţigări electronice și vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou

───────

(210) M 2019 07783
(151) 02/11/2019
(732) CIPRIAN FLORIN HALASZ, STR.

MAGNOLIEI NR.76, JUD.ILFOV,
PANTELIMON, 077145, ILFOV,
ROMANIA

(540)
tobacco-online

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

34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și
trabucuri, țigări electronice și vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 07784
(151) 02/11/2019
(732) CIPRIAN FLORIN HALASZ, STR.

MAGNOLIEI NR.76, JUD.ILFOV,
PANTELIMON, 077145, ILFOV,
ROMANIA

(540)
tabaccoshop

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

34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și
trabucuri, țigări electronice și vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 07785
(151) 02/11/2019
(732) Georgeo-Marcel ANDREI, STR.

MEMORANDULUI NR. 1, JUD.
TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ALAN LILIANA, STR. IONEL
TEODOREANU NR. 1B, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIŞOARA, 300322, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Tapas DE LUX

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
27.05.17; 24.07.23

(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.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea, orez,
paste făinoase și tăieței, faină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte înghețate
comestibile, sare, condimente, mirodenii, plante
aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente.

───────
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(210) M 2019 07786
(151) 03/11/2019
(732) BOGASIU TEODORA, STR.

VASILE LUCACI NR. 14, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 030694, ROMANIA

(540)

LUCACI CRAMA URBANA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.08; 27.07.01; 07.01.01

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
───────


