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Cereri Mărci publicate în 08/04/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 02209

(151)
29/03/2019

(732)
NARJE COSMETICS SRL

(540)
Narje Cosmetics

2 M 2019 02392

01/04/2019

SORIN-VASILE RĂCȘAN

4 Take

3 M 2019 02447

01/04/2019

RAILEANU SILVIA
ROȘII CU GUST DE ROȘII
INTREPRINDERE INDIVIDUALA serele SupeR polenizare
naturală combatere biologică
a dăunătorilor PRODUS ÎN
ROMÂNIA

4 M 2019 02448

01/04/2019

S.C. OAMENI SI COMPANII
S.R.L.

comunicom

5 M 2019 02449

01/04/2019

N.Y.R. GEORGIANA TRADE
SRL

Matei patiserie

6 M 2019 02450

01/04/2019

CMI ANDREI MARTIN

TRANSYLVANIA Hair Clinic
www.transylvaniahairclinic.ro
www.transylvaniahairclinic.com

7 M 2019 02451

01/04/2019

GARDIENII SECURITY BN SRL GARDIENII SECURITY BN

8 M 2019 02452

01/04/2019

N.Y.R. GEORGIANA TRADE
SRL

Matei covrigărie

9 M 2019 02453

01/04/2019

FLORIN ȘTEFANIA HRIB

CASA TA PERECHE imobiliare

10 M 2019 02454

01/04/2019

SC EDITURA DIANA SRL

Jucaresti

11 M 2019 02455

01/04/2019

N.Y.R. GEORGIANA TRADE
SRL

Bunătăți frământate cu suflet

12 M 2019 02456

01/04/2019

SC CONTACT ELECTRIC COM Forestcam
SRL

13 M 2019 02457

01/04/2019

DIGITAL STORYTELLERS SRL PUFOSENIE

14 M 2019 02458

01/04/2019

ASOCIATIA ROMANA PENTRU garantrans
TRANSPORTURI RUTIERE
INTERNATIONALE A.R.T.R.I

15 M 2019 02459

01/04/2019

SC FARMA MAS TRADE SRL

NUTRINERV

16 M 2019 02460

01/04/2019

SC FARMA MAS TRADE SRL

VITREO-I

17 M 2019 02461

01/04/2019

SC FARMA MAS TRADE SRL

BIOHERZ

18 M 2019 02462

01/04/2019

SC FARMA MAS TRADE SRL

OFTACLEAR

19 M 2019 02463

01/04/2019

COSTIN IONUŢ ALEXANDRU

Alexandru SERVICII FUNERARE
CU RESPECT PENTRU CEI CE
NU MAI SUNT

20 M 2019 02464

01/04/2019

BOGDAN - STELIAN DUDĂU

TROFEUL INTERNAŢIONAL
CARPATIC

2
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
21 M 2019 02465

(151)
01/04/2019

(732)
TUTTI SOLUTION SRL

(540)
THE OUTLET T. SOLUTIONS

22 M 2019 02466

01/04/2019

TAXI PLUS PREMIUM SRL

NICCOTAXI

23 M 2019 02467

01/04/2019

SC NEXT TAXI PLUS SRL

TAXI PLUS PREMIUM

24 M 2019 02468

01/04/2019

EXCLUSIVE RS CARS SRL

X NEXT CAR LEASE

25 M 2019 02469

01/04/2019

AMERICAN-CIGARETTE
COMPANY (OVERSEAS)
LIMITED

Vogue LA CIGARETTE VERTE
CLIC

26 M 2019 02470

01/04/2019

AMERICAN-CIGARETTE
COMPANY (OVERSEAS)
LIMITED

Vogue LA CIGARETTE BLEUE
CLIC

27 M 2019 02471

01/04/2019

AMERICAN-CIGARETTE
COMPANY (OVERSEAS)
LIMITED

Vogue LA CIGARETTE LILAS
ORIGINALE

28 M 2019 02472

01/04/2019

AMERICAN-CIGARETTE
COMPANY (OVERSEAS)
LIMITED

Vogue LA CIGARETTE IVOIRE
ORIGINALE

29 M 2019 02473

01/04/2019

BRITISH AMERICAN TOBACCO VICEROY QUALITY SINCE
(BRANDS) INC
1936 100's RED V

30 M 2019 02474

01/04/2019

AMERICAN-CIGARETTE
COMPANY (OVERSEAS)
LIMITED

Vogue LA CIGARETTE BLEUE
ORIGINALE

31 M 2019 02475

01/04/2019

SC MRS CHANCE SRL

Coquette bijoux

32 M 2019 02476

01/04/2019

SC ALCONOR COMPANY SRL

FITY

33 M 2019 02477

01/04/2019

SC ALCONOR COMPANY SRL

POWERTool

34 M 2019 02478

01/04/2019

ITAL FOOD EAD

Kubeti KUBZ FUN A SNACK

35 M 2019 02479

01/04/2019

ITAL FOOD EAD

OVEN BAKED Maretti ITALIAN
STYLE Bruschette CHIPS

36 M 2019 02480

01/04/2019

SC CASA DE VINURI
NICOREŞTI SRL

Casa de vinuri Nicoreşti

37 M 2019 02481

01/04/2019

SC CONTACT ELECTRIC COM Contact Electric
SRL

38 M 2019 02482

01/04/2019

SC POLTERGEIST SRL

EUROinstal preţul care îţi
convine

39 M 2019 02483

01/04/2019

SC COMPA SA

compa beyond expectations
since 1886

40 M 2019 02484

01/04/2019

SC POLTERGEIST SRL

EUROinstal preţul care îţi
convine

41 M 2019 02485

01/04/2019

MARIAN JIANU
ELISABETA CRISTINA JIANU

Bistro Burghez

3
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
42 M 2019 02486

(151)
01/04/2019

(732)
CLINICA ALEGRIA SRL

43 M 2019 02488

01/04/2019

SC CONTACT ELECTRIC COM DCK Dental Care Kit
SRL

44 M 2019 02490

01/04/2019

SANIENCE SRL

VENOFLUX

45 M 2019 02491

01/04/2019

STANCA DRAGOS

UPGRADE 100 U 100

46 M 2019 02492

01/04/2019

SILK&CAVIAR SRL

SILK & CAVIAR

47 M 2019 02493

01/04/2019

ALL WOOD RCM SRL-D

Casilex

4

(540)
CLINICA ALEGRIA Bucuria vine
din interior!

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
01/04/2019

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02209
29/03/2019
NARJE COSMETICS SRL, BDUL MARASESTI NR. 42, BL.
1, SC. 3, ET. 1, AP. 69, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Narje Cosmetics
(531)

Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.21;
05.03.11; 05.03.13; 05.03.14; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13
(591) Culori revendicate:alb, negru, violet
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Înălbitori
şi
alte
preparate
pentru
spălare, săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de dinţi,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive.
35. Servicii de administrare comercială, servicii
de import-export, servicii de desfacere(servicii
de vânzare), promovarea bunurilor altora,
servicii de vânzări pentru terţi, servicii de
achiziţie de bunuri si servicii pentru terţi,
distribuire de materiale publicitare, informaţii si
sfaturi comerciale pentru consumatori, licenţe de
servicii si produse pentru terţi, răspândirea de
materiale publicitare, prezentare de produse prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzare,
promovarea vânzărilor pentru terţi, publicitate
prin orice mijloace, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de radio, televiziune de teleshopping, informaţii
si sfaturi comerciale pentru consumatori, toate
aceste servicii pentru produsele: loţiuni după
ras, ambra (parfum), săpun antiperspirant,
antiperspirante (produse de toaletă), balsamuri,
altele decât pentru uz medical, săruri de
baie, cu excepţia celor de uz medical,
măşti cosmetice, aerosoli pentru împrospătarea

respiraţiei, calupuri de săpun de toaletă, lapte
demachiant, creme cosmetice, geluri de albire
a dinţilor, paste de dinţi, deodorante de uz
personal, depilatoare, preparate depilatoare,
săpun dezinfectant, preparate de dus pentru
igiena personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă), şampoane uscate, vopsele
cosmetice, apă de colonie, extrase din flori
(parfumuri), baze pentru parfumuri de flori, săpun
antiperspirant pentru picioare, coloranţi pentru
păr, vopsele pentru păr, loţiuni pentru păr,
fixativ pentru păr, preparate pentru ondularea
părului, luciu de buze, rujuri, loţiuni pentru uz
cosmetic, loţiuni (şervetele impregnate cu loţiuni
cosmetice) produse pentru machiaj, produse de
demachiere, măşti cosmetice, geluri de masaj
altele decât pentru uz medical, săpun medical,
produse pentru îngrijirea unghiilor, parfumerie,
şampoane, produse pentru ras, săpun pentru
ras, preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii,
săpun, săpun dezinfectant, produse de protecţie
solară, produse pentru bronzare (cosmetice),
apă de toaletă, produse pentru toaletă, şervetele
impregnate cu loţiuni cosmetice, antiseptice,
produse medicinale pentru baie, dezinfectanţi
igienici, absorbante zilnice (sanitare), prosoape
sanitare, aer presurizat in recipiente speciale
pentru curăţare şi dezprafuire, odorizante,
produse antistatice pentru uz casnic, uleiuri
esenţiale aromate, luciu pentru pantofi, produse
de curăţare, ţesături impregnate cu detergent
pentru curăţare, ceară de lustruit pantofi, truse
cosmetice, cosmetice, substanţe degresante
altele decât pentru utilizarea în procese de
fabricaţie, preparate de curăţare uscata, esenţe
eterice, balsam pentru rufe, preparate de
furnigare (parfumuri), balsam de rufe, apă
de javel, beţisoare parfumate, lichide pentru
pardoseală (anti derapante), luciu pentru mobilă,
şi pardoseli, creme de lustruire, hârtie de
lustruire, produse pentru lustruire, soluţii de
degresare, cremă de pantofi, lichide pentru
curăţarea parbrizului, produse pentru odorizarea
aerului, produse de purificare a aerului,
deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi textile,
deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz uman
sau animal.
39. Transport,
împachetare,
ambalare,
depozitare, distribuţie de mărfuri, în colete pentru
stocare şi livrare, toate aceste servicii pentru
produsele: loţiuni după ras, ambra (parfum),
săpun antiperspirant, antiperspirante (produse
de toaletă), balsamuri, altele decât pentru uz
medical, săruri de baie, cu excepţia celor de
uz medical, măşti cosmetice, aerosoli pentru
împrospătarea respiraţiei, calupuri de săpun
de toaletă, lapte demachiant, beţe de bumbac
de uz cosmetic, vată din bumbac pentru uz
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cosmetic, creme cosmetice, geluri de albire
a dinţilor, paste de dinţi, deodorante de uz
personal, depilatoare, preparate depilatoare,
săpun dezinfectant, preparate de duş pentru
igienă personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă), şampoane uscate, vopsele
cosmetice, apă de colonie, extrase din flori
(parfumuri), baze pentru parfumuri de flori, săpun
antiperspirant pentru picioare, coloranţi pentru
păr, vopsele pentru păr, loţiuni pentru păr,
fixativ pentru păr, preparate pentru ondularea
părului,luciu de buze, rujuri, loţiuni pentru uz
cosmetic, loţiuni (şervetele impregnate cu loţiuni
cosmetice) produse pentru machiaj, produse
de demachiere, măşti cosmetice, geluri de
masaj altele decât pentru uz medical, săpun
medical, produse pentru îngrijirea unghiilor,
parfumerie, şampoane, produse pentru ras,
săpun pentru ras, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, săpun, săpun dezinfectant,
produse de protecţie solară, produse pentru
bronzare (cosmetice), apă de toaletă, produse
pentru toaletă, şervetele impregnate cu loţiuni
cosmetice, antiseptice, scutece pentru copii,
bandaje igienice, produse medicinale pentru
baie, comprese, scutece pentru bebeluşi,
scutece (şervetele pentru bebeluşi),dezinfectanţi
igienici, absorbante zilnice (sanitare), prosoape
sanitare, aer presurizat în recipiente speciale
pentru curăţare şi dezprafuire, odorizante,
produse antistatice pentru uz casnic, uleiuri
esenţiale aromate, luciu pentru pantofi, produse
de curăţare, ţesături impregnate cu detergent
pentru curăţare, ceară de lustruit pantofi, truse
cosmetice, cosmetice, substanţe degresante
altele decât pentru utilizarea în procese de
fabricaţie, preparate de curăţare uscată, esenţe
eterice, balsam pentru rufe, preparate de
furnigare (parfumuri), balsam de rufe, apă
de javel, beţisoare parfumate, lichide pentru
pardoseală (anti derapante), luciu pentru mobilă,
şi pardoseli, creme de lustruire, hârtie de
lustruire, produse pentru lustruire, soluţii de
degresare, cremă de pantofi, lichide pentru
curăţarea parbrizului, produse pentru odorizarea
aerului, produse de purificare a aerului,
deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi textile,
deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz uman
sau animal.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02392
01/04/2019
SORIN-VASILE RĂCȘAN, CALEA
DUMBRĂVII NR. 143, SC. D, ET.
1, AP. 64, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

4 Take
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.07.01; 27.07.17
(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 şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, tapioca și sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
înghețață).
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02447
01/04/2019
RAILEANU SILVIA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA,
STR. IALOMIȚA NR. 19, JUDEȚUL
TIMIȘ, GHIRODA, TIMIȘ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

ROȘII CU GUST DE ROȘII
serele SupeR polenizare
naturală combatere
biologică a dăunătorilor
PRODUS ÎN ROMÂNIA
(531)

Clasificare Viena: 24.07.01; 03.13.04;
05.03.11; 05.09.17; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15; 26.04.04; 25.01.19
(591) Culori revendicate:roșu, galben, alb,
verde, negru, albastru
(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,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale, malț.
───────

M 2019 02448
01/04/2019
S.C. OAMENI SI COMPANII S.R.L.,
STR. SPITAL PASCANU NR. 15,
JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CATALIN NEAGU, STR. TUTEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR.1, AP.
11, IAŞI, 70

comunicom
(531)

Clasificare Viena: 26.13.01; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
2347C), negru (Pantone Black 6C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente utilizate în știință,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare și învățare,
aparate și instrumente pentru conducerea,
distribuția, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea și reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compactdiscuri, DVD-uri și alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcționează cu fise, case de marcat, mașini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
și calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și de
cercetare și proiectare în legătură cu acestea,
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analize industriale și servicii de cercetare,
proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02449
01/04/2019
N.Y.R. GEORGIANA TRADE SRL,
BD. THEODOR PALLADY NR. 44D,
CAMERA NR. 7, ET. 2, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL P.I.
TICU JIANU CRISTINA, STR.
COL. CORNELIU POPEIA NR.
36, SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Matei patiserie
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12
(591) Culori revendicate:crem, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină 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. Regruparea la un loc în avantajul terţilor

a produselor din clasele 29 şi 30 (exceptând
transportul lor), pentru a permite clientilor să
le vadă şi să le achizitioneze cât mai comod,
publicitatea produselor din clasele 29 si 30.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02450
01/04/2019
CMI ANDREI MARTIN, STR.
REPUBLICII NR. 68, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400489,
CLUJ, ROMANIA

TRANSYLVANIA Hair Clinic
www.transylvaniahairclinic.ro
www.transylvaniahairclinic.com
(531)

Clasificare Viena: 26.04.05; 26.01.03;
02.09.12; 27.05.01; 27.05.11; 29.01.12
(591) Culori revendicate:maro, auriu
(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.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02451
01/04/2019
GARDIENII SECURITY BN SRL,
STR. GĂRII NR. 32, ET. D, AP. 62,
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD,
BISTRIŢA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02452
01/04/2019
N.Y.R. GEORGIANA TRADE SRL,
BD. THEODOR PALLADY NR. 44D,
CAMERA NR. 7, ET. 2, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL P.I.
TICU JIANU CRISTINA, STR.
COL. CORNELIU POPEIA NR.
36, SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

GARDIENII SECURITY BN
(531)

Clasificare Viena: 24.01.05; 24.07.01;
24.07.23; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.17;
26.04.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.
───────

Matei covrigărie
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12
(591) Culori revendicate:crem, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină 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. Regruparea la un loc în avantajul terţilor
a produselor din clasele 29 şi 30 (exceptând
transportul lor), pentru a permite clientilor să
le vadă şi să le achizitioneze cât mai comod,
publicitatea produselor din clasele 29 si 30.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi.
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───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02453
01/04/2019
FLORIN ȘTEFANIA HRIB,
STR. ȚARCULUI NR. 25, AP. 5,
JUDEȚUL TIMIȘ, DUMBRĂVIȚA,
307160, TIMIȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

CASA TA PERECHE imobiliare
(531)

Clasificare Viena: 02.01.01; 07.01.25;
26.01.03; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.14
(591) Culori revendicate:albastru închis, ocru,
gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
36. Asigurări,
afaceri
financiare,
afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
───────

M 2019 02454
01/04/2019
SC EDITURA DIANA SRL, BD.
PETROCHIMIŞTILOR BL. B3,
SC. C, ETAJ 1, AP. 5, JUDEŢUL
ARGEŞ, PITEŞTI, 110157, ARGEȘ,
ROMANIA
BROJBY PATENT INNOVATION,
STR. REPUBLICII BL. 212, SC.
D, ET. 2, AP. 11, JUD. ARGEŞ,
PITEŞTI, RO.AR, ROMANIA

Jucaresti
(531)

Clasificare Viena: 21.01.14; 02.05.23;
19.03.01; 21.01.25; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13
(591) Culori revendicate:roșu, albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie, carton, cărți, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetarie sau
menaj, articole de birou (cu excepția mobilelor),
materiale de instruire sau învățământ (cu
excepția aparatelor), materiale plastice pentru
ambalaj.
28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
articole de gimnastică și de sport, decorațiuni
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, tratamentul textelor, redactare,
editare, servicii oferite de magazine și magazine
online prin internet, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor, servicii de
import-export.
38. Telecomunicaţii.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02455
01/04/2019
N.Y.R. GEORGIANA TRADE SRL,
BD. THEODOR PALLADY NR. 44D,
CAMERA NR. 7, ET. 2, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL P.I.
TICU JIANU CRISTINA, STR.
COL. CORNELIU POPEIA NR.
36, SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Bunătăți frământate cu suflet

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină 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. Regruparea la un loc în avantajul terţilor
a produselor din clasele 29 şi 30 (exceptând
transportul lor), pentru a permite clientilor să
le vadă şi să le achizitioneze cât mai comod,
publicitatea produselor din clasele 29 si 30.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 02456
01/04/2019
SC CONTACT ELECTRIC COM
SRL , STR. LABUSESTI, NR. 123,
JUD. ARGEŞ , BASCOV, ARGEȘ,
ROMANIA

Forestcam

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginilor sau datelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 02457
01/04/2019
DIGITAL STORYTELLERS
SRL, STR. PAJISTEI NR. 30,
CLADIREA BLOC 2, ET. 4, AP.
42, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

PUFOSENIE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, papetărie, adezivi pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţămant (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
23. Fire de uz textil.
24. Ţesături şi înlocuitori de textile, cuverturi de
pat, feţe de masă.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26. Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi,
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie, flori
artificiale.
27. Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală, tapet, cu excepţia celui
din material textil.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02458
01/04/2019
ASOCIATIA ROMANA PENTRU
TRANSPORTURI RUTIERE
INTERNATIONALE A.R.T.R.I, BDUL. MĂRĂŞTI NR.25, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011462, ROMANIA
TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL.
17, SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 041256,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

───────

garantrans
Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări,
afaceri
financiare,
afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

(540)
(511)

(540)
(511)

M 2019 02459
01/04/2019
SC FARMA MAS TRADE SRL,
STR. CETATE HISTRIA NR. 1, BL.
M13, SC. B, AP. 72, ET. 6, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

NUTRINERV

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, suplimente nutritive.
───────

M 2019 02461
01/04/2019
SC FARMA MAS TRADE SRL,
STR. CETATE HISTRIA NR. 1, BL.
M13, SC. B, AP. 72, ET. 6, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

BIOHERZ

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, suplimente nutritive.

───────

(210)
(151)
(732)

VITREO-I

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, suplimente nutritive.

(210)
(151)
(732)

(531)
(511)

M 2019 02460
01/04/2019
SC FARMA MAS TRADE SRL,
STR. CETATE HISTRIA NR. 1, BL.
M13, SC. B, AP. 72, ET. 6, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 02462
01/04/2019
SC FARMA MAS TRADE SRL,
STR. CETATE HISTRIA NR. 1, BL.
M13, SC. B, AP. 72, ET. 6, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

OFTACLEAR

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, suplimente nutritive.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02463
01/04/2019
COSTIN IONUŢ ALEXANDRU,
STR. LUJERULUI NR.10, BL.1A,
SC.1, ET.3, AP.19, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR
1,, BUCUREŞTI, 010497

Alexandru SERVICII
FUNERARE CU RESPECT
PENTRU CEI CE NU MAI SUNT
(531)

Clasificare Viena: 01.03.01; 24.13.02;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.10; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Gestionarea
afacerilor
funerare,
administrare comercială în domeniul funerar,
servicii de vânzare cu amănuntul, cu ridicata şi
prin internet de produse bisericeşti şi funerare de
orice tip.
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi,
destinate să satisfacă nevoile indivizilor, servicii
funerare, organizarea de ceremonii funerare,
servicii oferite de pompe funebre, servicii de
îmbălsămare, servicii de incinerare, consultanţă
în domeniul obţinerii documentelor de stare
civilă şi locuri de veci, consultanţă aranjamente
funerare, organizarea de întâlniri religioase.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02464
01/04/2019
BOGDAN - STELIAN DUDĂU,
BD. ION MIHALACHE NR. 123,
BL.8, SC.1, ET.1, AP. 4, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR
1,, BUCUREŞTI, 010497

TROFEUL INTERNAŢIONAL
CARPATIC
(531)

Clasificare Viena: 06.01.04; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02465
01/04/2019
TUTTI SOLUTION SRL, STR.
BEIUSULUI, FN, 400394, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA
ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
GHERGHITEI NR. 1, BL. 94B,
SC. B, AP. 76, O.P. 11, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 022511,
BUCUREȘTI, ROMANIA

THE OUTLET T. SOLUTIONS
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.04.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Adezivi pentru plăci de faianţă, adezivi
pentru fixarea plăcilor de faianţă, adezivi pentru
podele, tavane şi plăci de faianţă, adezivi
pentru fixarea gresiei, adezivi poliuretanici,
adezivi, adezivi de contact, adezivi pentru
pavare, adezivi pentru căptuşelile ceramice,
adezivi utilizaţi în construcţie, adezivi pentru
pavajul ornamental, adezivi pentru uz industrial,
substanţe pentru îndepărtarea adezivilor, adezivi
pentru acoperirile de pereţi, adezivi pentru
acoperiri de podele, adezivi pentru acoperiri de
tavane, adezivi epoxidici folosiţi cu beton, adezivi
pentru utilizare în construcţii, compuşi adezivi
pe bază de răşini epoxidice, solventi pentru
îndepărtarea adezivilor în timpul operaţiilor de
fabricatie, compoziţii de adezivi şi chituri pentru
repararea elementelor de etanşare, adezivi
pentru materiale plastice (alţii decât pentru
papetărie sau menaj), adezivi industriali folosiţi la
lucrări de instalaţii de apă şi canalizare, adezivi

pentru metal (alţii decât cei pentru papetărie sau
scopuri casnice).
11. Instalaţii sanitare, instalaţii sanitare
portabile, instalaţii sanitare electrice, instalaţii
sanitare de baie, instalaţii de canalizare, instalaţii
de încălzire, instalaţii de baie folosite în scopuri
sanitare, instalaţii sanitare şi de baie şi accesorii
pentru instalaţii, instalaţii de climatizare, instalaţii
de încălzire solară, instalaţii de apă caldă,
instalaţii pentru recircularea aerului, instalaţii
pentru răcirea apei, instalaţii de încălzire
industriale, instalaţii de ventilare industriale,
instalaţii pentru purificarea aerului, instalaţii de
încălzire centrală, instalaţii pentru încălzirea
aerului, instalaţii pentru încălzirea aerului,
instalaţii pentru purificarea apei, instalaţii pentru
răcirea aerului, instalaţii de iluminat electrice,
instalaţii sanitare de baie, instalaţii pentru
răcirea apei potabile, instalaţii pentru purificarea
apelor reziduale, instalaţii pentru căzi de masaj,
instalaţii de climatizare a aerului, instalaţii de
conditionare a aerului, instalaţii de distributie a
aerului, instalaţii de furnizare a apei, instalaţii
de filtrare a aerului, instalaţii de filtrare de aer,
instalaţii centralizate de aer condiţionat, instalaţii
de încălzire prin pardoseală, instalaţii de filtrare
a apei, instalaţii de ventilare pentru bucătării,
aparate şi instalaţii de ventilatie, instalaţii pentru
controlul fluxului de gaze, instalaţii pentru
încălzire ambientală cu gaz, instalaţii de încălzire
cu circuit închis, accesorii pentru instalaţii
sanitare de apă, instalaţii pentru răcirea şi
încălzirea apei, instalaţii de alimentare cu apă
potabilă, instalaţii chimice pentru tratarea apei
potabile, instalaţii pentru încălzirea bazinelor de
înot, instalaţii automate de irigare pentru plante,
instalaţii de încălzire centrală pe gaz, instalaţii
de iluminare electrice de interior, cazane pentru
instalaţii centrale de încălzire, ventilatoare pentru
instalaţii de aer condiţionat, ţevi de scurgere
pentru instalaţii sanitare, chiuvete (spălătoare),
componente ale instalaţiilor sanitare, instalaţii
de încălzire alimentate cu energie solară,
aeratoare pentru robinete (accesorii pentru
instalaţii sanitare), instalaţii de baie folosite
în scopuri sanitare, ţevi ondulate metalice
(piese de instalaţii sanitare), instalaţii de baie
pentru alimentarea cu apă, aparate de reglare
pentru instalaţii de apă, instalaţii sanitare şi
de baie şi accesorii pentru instalaţii, instalaţii
de încălzire cu gaz, instalaţii de alimentare cu
apă potabilă, cazane pe gaz pentru instalaţii
de încălzire centrală, conducte nemetalice
pentru instalaţii de ventilatie şi climatizare,
aparate şi instalaţii de încălzire, duze pentru
instalaţii de baie, aspersoare (automate) pentru
instalaţii subterane, cazane pentru instalaţii de
încălzit, aparate şi instalaţii de iluminat, filtre
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pentru instalaţii industriale, conducte pentru
instalaţii sanitare, duşuri (instalaţii de baie), vane
(instalaţii sanitare), conducte pentru instalaţii
sanitare, robinete pentru instalaţii sanitare,
aparate şi instalaţii sanitare, valve (accesorii
pentru instalaţii sanitare), accesorii pentru
instalaţii sanitare de apă, ţevi de scurgere
pentru instalaţii sanitare, chiuvete (spălătoare),
componente ale instalaţiilor sanitare, supape
(robinete), componente ale instalaţiilor sanitare,
aeratoare pentru robinete (accesorii pentru
instalaţii sanitare), ţevi ondulate metalice (piese
de instalaţii sanitare), filtre pentru chiuveta
(accesorii pentru instalaţii sanitare), filtre pentru
robinete (accesorii pentru instalaţii sanitare),
chiuvete de baie (componente de instalaţii
sanitare), vane (instalaţii sanitare) folosite
în centre spitaliceşti, vase pentru spălare
(componente ale instalaţiilor sanitare), coturi
curbate din plastic pentru ţevi (componente de
instalaţii sanitare), robinete de apă sub formă
de părţi de instalaţii sanitare, robinete (accesorii
pentru instalaţii), robinete pentru instalaţii
sanitare, aparate şi instalaţii sanitare, valve
(accesorii pentru instalaţii sanitare), manşoane
sub formă de componente ale instalaţiilor
sanitare, aparate de reglare pentru instalaţii
de conducte de gaz, dispozitive de comandă
(supape ermostatice) pentru instalaţii de
încălzire, sisteme de control (valve termostatice)
pentru instalaţii de încălzire, instalaţii sanitare,
alimentare cu apă şi echipamente de salubritate,
capace de ventilatie (părţi ale instalaţiilor de aer
condiţionat), cazane sub formă de componente
pentru instalaţii centrale de încălzire, coturi
curbate din plastic pentru ţevi (componente de
instalaţii sanitare), robinete de apă sub formă
de părţi de instalaţii sanitare, ţevi de scurgere
(accesorii pentru instalaţii de apă şi canal), benzi
flexibile pentru protecţia tuburilor metalice (părţi
de instalaţii sanitare), bazine care fac parte din
instalaţiile de alimentare cu apă, supape de
control termostatic (componente ale instalatiilor
de încălzire centrala), ventilatoare electrice sub
formă de instalaţii de ventilare de uz casnic,
accesorii de reglare şi siguranţă pentru instalaţii
de apă şi gaz, supape de control de nivel, care
constituie componente ale instalaţiilor sanitare,
tevi flexibile ca părţi ale instalaţiilor de apă şi
canalizare pentru baie, ţevi de plastic destinat
utilizarii în instalaţii sanitare, manşoane sub
formă de componente ale instalaţiilor sanitare,
supape (robinete), care constituie componente
ale instalaţiilor sanitare, instalaţii sanitare,
alimentare cu apă şi echipamente de salubritate,
benzi flexibile pentru protecţia tuburilor metalice
(instalaţii sanitare), ventile de amestec sub
formă de componente ale instalaţiilor sanitare,

supape de control pentru căzi de baie (accesorii
pentru instalaţii sanitare), supape de control de
nivel, care constituie componente ale instalaţiilor
sanitare, instalaţii de aerisire, instalaţii pentru
gătit, instalaţii de ventilare (aerisire), instalaţii
de canalizare, instalaţii de luminat, conducte
nemetalice pentru instalaţii de ventilatie şi
climatizare, ţevi de plastic destinat utilizării în
instalaţii sanitare, capace de ventilatie, nu din
metal, pentru conducte utilizate la instalaţiile de
încălzire, ventilatie şi aer condiţionat, plăci de
mozaic, mozaicuri pentru construcţii.
19. Gresie pentru construcţii, tuburi din gresie,
blocuri şi suprafete de pavaj din gresie ceramică,
instalaţii pentru canalizare nemetalice (altele
decât instalaţiile sanitare), ţevi de deversare
(nemetalice) pentru instalaţii de construcţii,
instalaţii de climatizare, instalaţii de conducte
(non-electrice, nemetalice), plăci de mozaic
pentru pereţi, plăci de mozaic pentru podele,
plăci artistice de mozaic realizate din marmură,
mozaicuri din sticlă destinate utilizării în
construcţia de clădiri, parchet, parchet stratificat,
frize de parchet, parchete de lemn, pardoseli
de parchet şi plăci de parchet, placi de parchet
laminat, parchet cu placaj din lemn, pardoseli din
parchet fabricate din plută, parchet din lemn de
esenţă tare.
21. Obiecte din faianţă, obiecte de artă din
porţelan, ceramică, faianţă, teracotă sau sticlă,
vase din ceramică, vase din sticlă, vase din
lut, vase din ceramică, suporturi pentru perii,
suporturi pentru perii de toaletă, suporturi pentru
produse de spălat corpul (recipiente de uz
casnic), mozaicuri din sticlă, cu excepţia celor
pentru construcţii, perii pentru parchet.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instalaţii sanitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalaţii sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instalaţii de alimentare cu apă, servicii de
achiziţionare, cumpărare şi vânzare pentru terţi,
administrarea şi gestiunea afacerilor comerciale,
servicii de import-export, servicii de desfacere
(servicii de vânzare), prezentarea produselor,
prin orice mijloace, pentru comercializare engross şi en-detail, achiziţionarea pentru terţi,
organizare de expoziţii, târguri, prezentări de
produse şi servicii, publicitate, prezentarea,
difuzarea şi distribuirea materialelor publicitare,
de orice tip şi pe orice cale, prin prospecte,
imprimate, eşantioane, prin corespondenţă, pe
cale radiofonică, prin televiziune, prin internet,
publicitate on-line într-o reţea computerizată
sau prin alte mijloace de comunicaţii, punerea
împreună, spre beneficiul altora a unei varietăţi
de produse, permiţând în mod convenabil
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consumatorilor să vadă şi să cumpere, în
magazine, lanţ de magazine, la standuri, ori pe
bază de comandă prin poştă, internet sau prin
alte mijloace de comunicaţii, toate acestea şi
pentru produsele enumerate în clasele 1,11,19,
21.
39. Servicii de prestare şi furnizare de instalaţii
pentru depozitare, transport, împachetare,
servicii de ambalare, depozitare, stocare şi
distribuţie de mărfuri, ambalarea produselor,
servicii de antrepozitare şi cărăusie, distribuirea
de colete (transport), distribuirea de produse
(transport), depozitarea produselor, descărcarea
mărfurilor, livrarea mărfurilor (transport), livrare
de mărfuri comandate prin corespondenţă
(transport), înmagazinare (depozitare) toate
acestea şi pentru produsele enumerate în
clasele 1, 11, 19, 21.

(210)
(151)
(732)

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02466
01/04/2019
TAXI PLUS PREMIUM SRL, STR.
BARCA NR. 18, PARTER, BL.
M108, SC. 1, AP. 1, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

NICCOTAXI
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.19
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Telecomunicaţii, servicii de telecomunicaţii,
fără fir şi fără cablu (exclusiv prin satelit).
───────

M 2019 02467
01/04/2019
SC NEXT TAXI PLUS SRL, STR.
CULTURII NR. 33, CAMERA
1, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

TAXI PLUS PREMIUM
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Telecomunicaţii, servicii de telecomunicaţii,
fără fir şi fără cablu (exclusiv prin satelit).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02468
01/04/2019
EXCLUSIVE RS CARS SRL,
BDUL. TIMISOARA NR. 60-62,
CAM. 6, SECTOR 6, 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, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02469
01/04/2019
AMERICAN-CIGARETTE
COMPANY (OVERSEAS) LIMITED,
ROUTE DE FRANCE 17, 2926
BONCOURT, SWITZERLAND,
ELVEȚIA
SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

Vogue LA CIGARETTE
VERTE CLIC
X NEXT CAR LEASE
(531)

Clasificare Viena: 24.01.01; 27.05.01;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de gestionare comercială de flote
de vehicule, publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială.
36. Servicii financiare, finanţare pentru
autovehicule, servicii de închiriere cu opţiune
de cumpărare, servicii de consiliere şi
consultanţă financiară, servicii de asigurare a
autovehiculelor.
39. Servicii de leasing de autovehicule (cu
excepţia celor finanţate pentru achiziţia în rate),
servicii de închiriere de autovehicule.
───────

(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 25.01.19
(591) Culori revendicate:verde, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat (roll your own tobacco), tutun
de pipă, produse din tutun, înlocuitori de tutun
(nu pentru uz medical), trabucuri, tigări de
foi, brichete, chibrituri, articole pentru fumători,
hârtie pentru țigări/țigarete, tuburi pentru țigări/
țigarete, filtre pentru țigări/țigarete, aparate
de buzunar pentru rularea țigărilor/țigaretelor,
mașini manuale pentru injectarea tutunului în
tuburile de hârtie, țigări/țigarete electronice,
lichide pentru țigări/țigarete electronice, produse
din tutun cu scopul de a fi încălzite.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02470
01/04/2019
AMERICAN-CIGARETTE
COMPANY (OVERSEAS) LIMITED,
ROUTE DE FRANCE 17, 2926
BONCOURT, SWITZERLAND,
ELVEȚIA
SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

Vogue LA CIGARETTE
BLEUE CLIC
(531)

Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 25.01.19
(591) Culori revendicate:albastru, verde,
negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat (roll your own tobacco), tutun
de pipă, produse din tutun, înlocuitori de tutun
(nu pentru uz medical), trabucuri, tigări de
foi, brichete, chibrituri, articole pentru fumători,
hârtie pentru țigări/țigarete, tuburi pentru țigări/
țigarete, filtre pentru țigări/țigarete, aparate
de buzunar pentru rularea țigărilor/țigaretelor,
mașini manuale pentru injectarea tutunului în
tuburile de hârtie, țigări/țigarete electronice,
lichide pentru țigări/țigarete electronice, produse
din tutun cu scopul de a fi încălzite.
───────

M 2019 02471
01/04/2019
AMERICAN-CIGARETTE
COMPANY (OVERSEAS) LIMITED,
ROUTE DE FRANCE 17, 2926
BONCOURT, SWITZERLAND,
ELVEȚIA
SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

Vogue LA CIGARETTE
LILAS ORIGINALE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.13; 25.01.19
(591) Culori revendicate:roz, negru, ivoire
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat (roll your own tobacco), tutun
de pipă, produse din tutun, înlocuitori de tutun
(nu pentru uz medical), trabucuri, tigări de
foi, brichete, chibrituri, articole pentru fumători,
hârtie pentru țigări/țigarete, tuburi pentru țigări/
țigarete, filtre pentru țigări/țigarete, aparate
de buzunar pentru rularea țigărilor/țigaretelor,
mașini manuale pentru injectarea tutunului în
tuburile de hârtie, țigări/țigarete electronice,
lichide pentru țigări/țigarete electronice, produse
din tutun cu scopul de a fi încălzite.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02472
01/04/2019
AMERICAN-CIGARETTE
COMPANY (OVERSEAS) LIMITED,
ROUTE DE FRANCE 17, 2926
BONCOURT, SWITZERLAND,
ELVEȚIA
SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

Vogue LA CIGARETTE
IVOIRE ORIGINALE
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 25.01.19
(591) Culori revendicate:gri, negru, ivoire
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat (roll your own tobacco), tutun
de pipă, produse din tutun, înlocuitori de tutun
(nu pentru uz medical), trabucuri, tigări de
foi, brichete, chibrituri, articole pentru fumători,
hârtie pentru țigări/țigarete, tuburi pentru țigări/
țigarete, filtre pentru țigări/țigarete, aparate
de buzunar pentru rularea țigărilor/țigaretelor,
mașini manuale pentru injectarea tutunului în
tuburile de hârtie, țigări/țigarete electronice,
lichide pentru țigări/țigarete electronice, produse
din tutun cu scopul de a fi încălzite.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02473
01/04/2019
BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC, 251 LITTLE FALLS
DRIVE, SUITE 100, WILMINGTON,
DE, 19808-1674, STATELE UNITE
ALE AMERICII
SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

VICEROY QUALITY
SINCE 1936 100's RED V
(531)

Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 25.01.19
(591) Culori revendicate:roşu, alb, gri, crem
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat (roll your own tobacco), tutun
de pipă, produse din tutun, înlocuitori de tutun
(nu pentru uz medical), trabucuri, tigări de
foi, brichete, chibrituri, articole pentru fumători,
hârtie pentru țigări/țigarete, tuburi pentru țigări/
țigarete, filtre pentru țigări/țigarete, aparate
de buzunar pentru rularea țigărilor/țigaretelor,
mașini manuale pentru injectarea tutunului în
tuburile de hârtie, țigări/țigarete electronice,
lichide pentru țigări/țigarete electronice, produse
din tutun cu scopul de a fi încălzite.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02474
01/04/2019
AMERICAN-CIGARETTE
COMPANY (OVERSEAS) LIMITED,
ROUTE DE FRANCE 17, 2926
BONCOURT, SWITZERLAND,
ELVEȚIA
SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02475
01/04/2019
SC MRS CHANCE SRL, STR.
GEN. D. PRAPORGESCU NR. 14,
BL. 52, AP. 1, P, JUDEŢUL BRĂILA,
BRĂILA, BRĂILA, ROMANIA

Coquette bijoux
Vogue LA CIGARETTE
BLEUE ORIGINALE
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 25.01.19
(591) Culori revendicate:violet, negru, ivoire
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat (roll your own tobacco), tutun
de pipă, produse din tutun, înlocuitori de tutun
(nu pentru uz medical), trabucuri, tigări de
foi, brichete, chibrituri, articole pentru fumători,
hârtie pentru țigări/țigarete, tuburi pentru țigări/
țigarete, filtre pentru țigări/țigarete, aparate
de buzunar pentru rularea țigărilor/țigaretelor,
mașini manuale pentru injectarea tutunului în
tuburile de hârtie, țigări/țigarete electronice,
lichide pentru țigări/țigarete electronice, produse
din tutun cu scopul de a fi încălzite.
───────

(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01
Culori revendicate:galben auriu închis,
maro deschis, gri deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Metale preţioase şi aliajele lor, giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase, ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 02476
01/04/2019
SC ALCONOR COMPANY SRL,
STR. ALEXANDRU ION CUZA NR.
27, JUDEŢUL SATU MARE, CAREI,
445100, SATU MARE, ROMANIA

FITY

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri
și alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 02477
01/04/2019
SC ALCONOR COMPANY SRL,
STR. ALEXANDRU ION CUZA NR.
27, JUDEŢUL SATU MARE, CAREI,
445100, SATU MARE, ROMANIA

POWERTool

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

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02478
01/04/2019
ITAL FOOD EAD, 10 TRAKIYSKA
STR., SHUMEN , BG-9700 ,
BULGARIA
DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
GENERAL DAVID PRAPORGESCU
NR. 7, SECTOR 2, BUCURESTI,
020965, BUCUREȘTI, ROMANIA

29. Fructe şi legume conservate, uscate şi

coapte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, chipsuri de
cartofi, chipsuri de legume, chipsuri de fructe,
nuci preparate.
30. Ceai, cafea, cacao, zahăr, orez, cafea
artificiala, produse de patiserie şi cofetărie,
făină şi preparate din cereale, pâine şi produse
de panificaţie, produse din pâine, îngheţată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muştar, oţet, condimente, gheaţă pentru
băuturi răcoritoare, preparate făcute cu grâu şi
porumb sărate sub formă de sticksuri, biscuiţi,
dulciuri, napolitane, jeleuri de fructe (produse
de cofetărie), decoraţiuni de zahăr pentru
prăjituri, prăjituri, torturi, prăjituri cu fructe, băuturi
pe bază de cacao cu lapte, brioşe, biscuiţi,
biscuiţi săraţi, biscuiţi cu cremă, biscuiţi (biscuiţi
subţiri uscaţi), biscuiţi cu arome de condimente,
biscuiţi din cereale preparate, pesmeţi, biscuiţi
condimentaţi, biscuiţi din orez, cuburi de biscuiţi
cu orez, gustări sărate (produse de patiserie),
biscuiţi cuburi din cartofi, biscuiţi din grâu şi
secară, biscuiţi pentru aperitive, biscuiţi petitbeurre, pâine prăjită (biscuiţi), biscuiţi crocanţi
din grâu integral, biscuiţi (dulci sau aromaţi),
biscuiţi cu arome de legume, biscuiţi cu gust de
ierburi aromate, biscuiţi săraţi cu gust de brânză,
gustări alimentare pe bază de cereale fabricate
printr-un proces de extrudare şi reducere la
granule, bucăţi mici de pâine coapte cu mirodeni,
crutoane, creme, fulgi de porumb, musli, terci
de ovăz, tăiţei, marţipan, băuturi pe bază de
ciocolată, clătite (produse de cofetărie), plăcinte
dulci, plăcinte, pizza, îndulcitori naturali, praline,
budinci, zahăr pudră, floricele de porumb,
sandvişuri, fursecuri, amestec pentru prăjituri,
fondante (cofetărie), ciocolată, deserturi din
ciocolată, gumă de mestecat cu excepţia celei
pentru scopuri medicale, ierburi de grădină
conservate, produse de cofetărie de casă,
produse de patiserie.
───────

Kubeti KUBZ FUN A SNACK
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.24;
26.05.18
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02479
01/04/2019
ITAL FOOD EAD, 10 TRAKIYSKA
STR., SHUMEN , BG-9700 ,
BULGARIA
DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
GENERAL DAVID PRAPORGESCU
NR. 7, SECTOR 2, BUCURESTI,
020965, BUCUREȘTI, ROMANIA

batoane de cereale, fulgi de porumb, gustări
pe bază de orez, musli, chipsuri (produse din
cereale), produse de patiserie cu conţinut de
creme şi fructe, produse de patiserie constând în
legume şi peşte, produse de patiserie constând
în legume şi carne, chipsuri de pâine, pesmeţi cu
arome şi ierburi, gustări din chipsuri de pâine.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

OVEN BAKED Maretti ITALIAN
STYLE Bruschette CHIPS

Casa de vinuri Nicoreşti

(531)

Clasificare Viena: 25.01.06; 25.01.18;
27.05.01; 27.05.24; 26.13.25; 29.01.14
(591) Culori revendicate:verde, maro, alb,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Gustări pe bază de fructe, chipsuri de cartofi,
chipsuri de cartofi cu conţinut scăzut de grăsime,
fulgi de cartofi, crochete, chipsuri din fructe,
biscuiţi crocanţi cu peşte, produse de brutărie
(alimentare).
30. Biscuiţi crocanţi, biscuiţi crocanţi săraţi,
biscuiţi crocanţi cu cremă, biscuiţi crocanţi
(biscuiţi uscaţi, subţiri), biscuiţi crocanţi aromaţi
cu mirodenii, biscuiţi crocanţi fabricaţi din cereale
preparate, biscuiţi, pesmeţi, biscuiţi aromaţi,
biscuiţi săraţi, biscuiţi de orez, biscuiţi aperitiv,
biscuiţi petit-beurre, produse prăjite (biscuiţi),
chipsuri din grâu integral, biscuiţi dulci sau
aromaţi, biscuiţi crocanţi aromaţi cu legume,
chipsuri din cereale, biscuiţi crocanţi cu aromă
de carne, biscuiţi crocanţi cu aromă de ierburi,
biscuiţi crocanţi cu aromă de brânză, biscuiţi
crocanţi umpluţi cu brânză, biscuiţi pentru
consum uman fabricaţi din cereale, produse de
patiserie de casă, gustări pe bază de cereale,

M 2019 02480
01/04/2019
SC CASA DE VINURI NICOREŞTI
SRL, NICOREŞTI, JUDEŢUL
GALAŢI, DOBRINEŞTI, GALAȚI,
ROMANIA
APOSTOL SALOMIA PFA, STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, AP. 54, JUDEŢUL GALAŢI ,
GALAŢI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 19.07.25; 11.03.02;
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri din Arealul viticol Nicoreşti, DOC
pentru vinuri originare din regiunea viticolă a
Dealurilor Moldovei, Nicoreşti.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02481
01/04/2019
SC CONTACT ELECTRIC COM
SRL , STR. LABUSESTI, NR. 123,
JUDEŢUL ARGEŞ , BASCOV,
ARGEȘ, ROMANIA

uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

Contact Electric
(531)

Clasificare Viena: 26.01.16; 27.05.01;
29.01.12
(591) Culori revendicate:galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02482
01/04/2019
SC POLTERGEIST SRL, STR.
LACULUI NR. 1, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

EUROinstal preţul
care îţi convine
(531)

Clasificare Viena: 01.01.02; 27.05.01;
27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, de refrigerare, de

M 2019 02483
01/04/2019
SC COMPA SA , STR. HENRI
COANDĂ, NR. 8, JUDEŢUL SIBIU ,
SIBIU , SIBIU, ROMANIA

compa beyond
expectations since 1886
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:galben, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Ansamble, subansamble şi piese de
schimb auto, transmisii cardanice, aparatură
de frână, direcţii mecanice şi servodirecţii,
oglinzi retrivizoare, ştergătoare de parbriz, arcuri
pentru autovehicule, amortizoare hidraulice şi
telescopice, arcuri, piese de schimb şi accesorii
pentru autovehicule necuprinse în alte clase.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
industriale, accesorii şi piese de schimb auto,
pompe pentru stropit, ştergătoare de geam,
obiecte metalice de uz casnic, aparatură
electrică şi electronică de uz casnic, confecţii
metalice, maşini şi utilaje din domeniul industriei
construcţiilor de maşini, textile, îmbrăcăminte,
încălţăminte, articole din piele şi aparatură de
uz gospodăresc, radiouri şi televizoare, alimente,
băuturi, tutun (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, servicii de importexport cu alimente şi cosmetice.
37. Construcţii de clădiri şi reparaţii publice.
39. Distribuirea de agent termic.
41. Învăţământ, inclusiv şcoală de şoferi
profesionişti şi amatori (instruire), activităţi
sportive şi de divertisment, jocuri distractive.
42. Proiectare, cercetare, asistentã si omologare.
43. Servicii de alimentaţie publică, hoteluri şi
moteluri cu restaurant, cantine, cafenele şi baruri
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fără spectacol, servicii oferite de cămine şi
internate (cazare şi masă).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2019 02484
01/04/2019
SC POLTERGEIST SRL, STR.
LACULUI NR. 1, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740)

EUROinstal preţul
care îţi convine

(540)

M 2019 02485
01/04/2019
MARIAN JIANU, STR. GEORGE
CALBOREANU NR. 4, BL. 122,
SC. C, ET. 7, AP. 116, SECTOR
6, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ELISABETA CRISTINA JIANU,
STR. VALEA BUZĂULUI NR. 5, BL.
G12, SC. C, ET. 4, AP. 33, SECTOR
3, BUCUREȘTI, 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

(531)

Clasificare Viena: 01.01.02; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, de refrigerare, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitare.
───────

Bistro Burghez
(531)

Clasificare Viena: 11.03.02; 11.03.20;
09.07.01; 09.07.09; 01.01.04; 27.05.01;
19.07.16; 19.07.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
restaurant şi bistro, servicii oferite de un bar,
snack-bar-uri și cafenea, servicii de catering.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02486
01/04/2019
CLINICA ALEGRIA SRL, STR.
TURNU MĂGURELE NR. 240-242,
BL. 1, SPAȚIU COMERCIAL
5, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
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

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02488
01/04/2019
SC CONTACT ELECTRIC COM
SRL , STR. LABUSESTI NR. 123,
JUDEŢUL ARGEŞ , BASCOV,
ARGEȘ, ROMANIA

DCK Dental Care Kit
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.22; 29.01.06
(591) Culori revendicate:gri (RGB
157,158,158)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
21. Aparat cu jet de apă pentru curăţarea dinţilor
şi a gingiilor.

CLINICA ALEGRIA
Bucuria vine din interior!
(531)

Clasificare Viena: 05.01.05; 05.01.16;
02.07.12; 02.07.23; 26.01.14; 26.01.15;
26.01.18; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii de terapie, servicii
de terapie în scopuri fizice, psihologice şi
cognitive, servicii prestate de psihologi, psihiatri.

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(540)
(511)

M 2019 02490
01/04/2019
SANIENCE SRL, STR. FREDERIC
CHOPIN NR. 1A, AP. 2, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR.5, BL. C
14, SC. B, AP. 41, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

VENOFLUX

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.

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
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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, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02491
01/04/2019
STANCA DRAGOS, STR. VALERIU
BRANIŞTE NR. 56, BL. B, SC.
B, ET. 4, AP. 10, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

şi managementul afacerilor, furnizarea de
informații de afaceri.
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, servicii de publicare online,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, organizarea de evenimente în
scopuri culturale, organizarea de evenimente
în scopuri educaționale, organizarea de
evenimente în scopuri de divertisment,
organizarea și susținerea de colocvii, conferințe,
congrese, seminarii, organizarea şi susţinerea
de ateliere (instruire), organizarea și conducerea
de workshop-uri, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, educaționale și/sau
de divertisment, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
informaţii despre educaţie, informaţii despre
divertisment, producţii de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02492
01/04/2019
SILK&CAVIAR SRL, STR. VICTOR
FENESIU NR. 1, JUD. TIMIȘ,
FĂGET, TIMIȘ, ROMANIA

SILK & CAVIAR
UPGRADE 100 U 100
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.24
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software, aplicații software, aplicații mobile,
publicații electronice, descărcabile.
35. Organizarea de evenimente în scopuri
publicitare, publicitate, marketing, publicarea de
texte publicitare, consultanţă în organizarea

(531)

Clasificare Viena: 26.01.03; 26.01.16;
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02493
01/04/2019
ALL WOOD RCM SRL-D, STR.
SIRUL MARE NR. 109, JUD. SATU
MARE, BOTIZ, 447065, SATU
MARE, ROMANIA

Casilex
(531)

Clasificare Viena: 24.09.03; 24.09.05;
24.09.07; 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobilier, mese (mobilier), mobilier combinat,
unități (mobilier), mobilier transformabil, mobilier
baie, birouri (mobilier), mobilier pentru computer,
mobilier pentru dormitor, mobilier de bucătărie,
mobilier din lemn, mobilier de interior, mobilier
din oțel, mobilier de baie, mobilier din sticlă,
unități de mobilier, părți și mobile (mobilier),
elemente de mobilier, piese de mobilier, mobilă
și mobilier, mobilier de exterior, statuete, figurine,
lucrări de artă, ornamante și decorațiuni din
materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
decorațiuni adezive de perete, din lemn, scări
din lemn, scări fabricate din lemn, scări pliabile
confecționate din lemn, scări de lemn sau din
materiale plastice, scaune, picioare de scaun,
scaune de lucru, scaune înalte (mobilier), scaune
de birou, scaune din metal, scaune cu spătar
rabatabil, panouri decorative din lemn (mobilier).
───────
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