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Cereri Mărci publicate în 09/04/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 02415 02/04/2019 SC BIBILEL SRL BIBILEL

2 M 2019 02494 02/04/2019 SC DELIS SRL Ferrara design

3 M 2019 02495 02/04/2019 SC DELIS SRL casa ferrara

4 M 2019 02496 02/04/2019 SC KALINA TEXTILE SRL Kalina

5 M 2019 02497 02/04/2019 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI DARK EXTREME 85 %
cocoa

6 M 2019 02498 02/04/2019 DANIEL MARIAN VOICU PUFIC www.pufic.ro

7 M 2019 02499 02/04/2019 ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
TOURMOUNT

ASOCIATIA TOURMOUNT
CLUBUL SPORTIV
TOURMOUNT CÂMPULUNG

8 M 2019 02500 02/04/2019 VOICU DASCAU info-natal Răspunsuri despre
sarcină şi lăuzie

9 M 2019 02501 02/04/2019 ALGIDENT S.R.L. Dentaljoy

10 M 2019 02502 02/04/2019 SC DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL SA

radio impuls

11 M 2019 02503 02/04/2019 BOGDAN I. ANDREEA SIMONA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

Valea Soarelui

12 M 2019 02504 02/04/2019 S.C. BLANC ROXOR
CATERING S.R.L.

YvY Catering Alege calitatea!
Prețuiește-ți gusturile!

13 M 2019 02505 02/04/2019 SC KAREVIT FITINGS IMPEX
SRL

SUNVAL

14 M 2019 02506 02/04/2019 COSMINA MARIANA CĂLIN Asociația Talentelor

15 M 2019 02507 02/04/2019 NF REHAB TRAINING SRL-D PLAYGROUND SOCIAL
SPORTS CLUB

16 M 2019 02508 02/04/2019 EUROTURISM CONSULT SRL PANORAMA business inn

17 M 2019 02509 02/04/2019 SMIRO TOUR SRL SMIDA PARK

18 M 2019 02510 02/04/2019 DINU PETRE MONOLIT LEGAL & TAX

19 M 2019 02511 02/04/2019 MUXOIL EU SRL MUXOIL High-Tech Automotive
Lubricants & Fluids

20 M 2019 02512 02/04/2019 BRAVO GRUP SRL Bio Bravo AGROAVANTAJE

21 M 2019 02513 02/04/2019 SC ULTRATECH INT SRL Ultratech Int REPARAȚII
ELECTRONICE INDUSTRIALE

22 M 2019 02514 02/04/2019 S.C. DOGWASH S.R.L. Dogwash
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2019 02515 02/04/2019 SC DESERTA SRL ARTA GUSTULUI Culinarte

SIBIU

24 M 2019 02516 02/04/2019 SC INTERSTAR CHIM SA INTERSTAR

25 M 2019 02517 02/04/2019 DANIEL MARIAN VOICU BIBO www.bibo.ro

26 M 2019 02518 02/04/2019 SC INTERSTAR CHIM SA SNOW PLATINUM COLOR GEL

27 M 2019 02519 02/04/2019 SC INTERSTAR CHIM SA SNOW PLATINUM WHITE GEL

28 M 2019 02520 02/04/2019 CARMEN DIANA VASILE DiVas Concept

29 M 2019 02521 02/04/2019 Ms. Yasmine Rabah ÉTOILE FILANTE

30 M 2019 02522 02/04/2019 SAGRERA ONLINE SRL AMACASA

31 M 2019 02523 02/04/2019 CAVA COFFEE SHOP SONDER COFFEE&BISTRO

32 M 2019 02524 02/04/2019 SC UNIVET SRL UNIVET

33 M 2019 02525 02/04/2019 BROMARKETING ACTIV S.R.L. BGOLD

34 M 2019 02526 02/04/2019 ART GUIDING SRL kmzero.ro

35 M 2019 02527 02/04/2019 GLOBALWORTH ASSET
MANAGERS SRL

globalLogistics

36 M 2019 02528 02/04/2019 GLOBALWORTH ASSET
MANAGERS SRL

globalLogistics

37 M 2019 02529 02/04/2019 SACOTA BROTHERS SRL BISGRAN

38 M 2019 02530 02/04/2019 ANGELA MARINELA PITEA Bălăngănel

39 M 2019 02531 02/04/2019 PETRE-GABRIEL CARASCA Formma WE BELIEVE IN
FOREVER
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(210) M 2019 02415
(151) 02/04/2019
(732) SC BIBILEL SRL, STR.

OȚELARILOR NR. 29, BL. K, AP.
35, JUDEȚUL GALAȚI, GALAȚI,
GALAȚI, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, ET. 3, AP. 54, GALAŢI, 800333

(540)

BIBILEL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.05;
26.04.19

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

9. Aparate și instrumente stiințifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranță
(salvare) și didactice, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporți de înregistrare magnetici,
discuri acustice, mecanisme pentru aparate
cu preplată, case înregistratoare, mașini de
calculat, echipamente pentru tratarea informației
și calculatoare, extinctoare.
35. Publicitate, conducerea și admnistrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea la
un loc în beneficiul terților a produselor
diverse (exceptând transportul), pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât
mai comod, servicii asigurate de magazine en
gross sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondență sau prin mijloace electronice
(site-uri web sau emisiuni de teleshoping),
servicii de irnport-export.

───────

(210) M 2019 02494
(151) 02/04/2019
(732) SC DELIS SRL, STR. MIHAESTI

NR. 15, B, JUD. VALCEA,
RAMNICU VALCEA, VALCEA,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU, NR. 2,
JUD. BACĂU, BACĂU, 600018

(540)

Ferrara design

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
25.12.25

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

2. Vopseluri decorative.
───────

(210) M 2019 02495
(151) 02/04/2019
(732) SC DELIS SRL, STR. MIHAESTI

NR. 15, B, JUD. VALCEA,
RAMNICU VALCEA, VALCEA,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU, NR. 2,
JUD. BACĂU, BACĂU, 600018

(540)

casa ferrara

(531) Clasificare Viena: 03.03.01; 03.03.17;
24.01.09; 27.05.01; 27.05.02

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

35. Servicii oferite de un magazin de prezentare
si servicii de comerţ.
42. Servicii de decoraţiuni profesionale.
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───────

(210) M 2019 02496
(151) 02/04/2019
(732) SC KALINA TEXTILE SRL, STR.

NARCISELOR NR. 19, BUIS,
JUD. BACAU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU, NR. 2,
JUD. BACĂU, BACĂU, 600018

(540)

Kalina

(531) Clasificare Viena: 02.03.01; 02.03.02;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
24. Textile şi înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textil sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2019 02497
(151) 02/04/2019
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , B-DUL

BIRUINTEI NR. 87, JUD. ILFOV,
PANTELIMON, 077145, ILFOV,
ROMANIA

(740) SC COSMOVICI SI ASOCIATII
SRL, STR. TACHE IONESCU NR.
5, AP. 13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

HEIDI DARK
EXTREME 85 % cocoa

(531) Clasificare Viena: 26.04.16; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.02

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

30. Cacao, produse de patiserie si produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
si produse de cofetărie cu zahăr, gheaţă
comestibilă.

───────
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(210) M 2019 02498
(151) 02/04/2019
(732) DANIEL MARIAN VOICU,

STR. TRAIAN NR. 181, JUD.
MEHEDINŢI, DROBETA TURNU
SEVERIN, MEHEDINȚI, ROMANIA

(540)

PUFIC www.pufic.ro

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.10; 27.05.17

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 02499
(151) 02/04/2019
(732) ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV

TOURMOUNT , STR. LT. COL.
NICOLAE POPP NR. 27, JUD.
ARGEŞ, CAMPULUNG, ARGEȘ,
ROMANIA

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

(540)

ASOCIATIA TOURMOUNT
CLUBUL SPORTIV

TOURMOUNT CÂMPULUNG

(531) Clasificare Viena: 06.01.02; 02.01.08;
24.01.08; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 02500
(151) 02/04/2019
(732) VOICU DASCAU, STR. CLOSCA

NR. 3A, ET. 2, APT. 7, JUD. ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

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

(540)

info-natal Răspunsuri
despre sarcină şi lăuzie

(531) Clasificare Viena: 02.03.23; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.04

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 02501
(151) 02/04/2019
(732) ALGIDENT S.R.L., STR. HOREA

NR. 56-58, AP. 6, JUDEȚUL CLUJ,
MUN. CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

Dentaljoy

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.11

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

clase:
21. Periuțe de dinți, perii de dinți electrice, cutii
pentru periuțe de dinți, recipiente pentru periuțe
de dinți, suporturi pentru periuțe de dinți, capete
pentru periuțe de dinți electrice, periuțe de dinți
care se pun pe degete pentru bebeluși, ață
dentară, truse de îngrijire dentară conținând
periuțe de dinți și ață dentară.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, realizarea de reclame, anunțuri
publicitare, publicitate online, promoții, informații
comerciale, servicii de comerț, servicii de
comerț online, gestiunea afacerilor comerciale,
toate acestea în domeniul stomatologiei, tehnicii
dentare și chirurgiei estetice.
40. Servicii de tehnician dentar.
44. Servicii medicale, servicii stomatologice,
servicii oferite de cabinete stomatologice,
servicii oferite de stomatologie estetică,
consultații stomatologice și consiliere în
domeniul stomatologiei, anestezie dentară,
servicii de igienă dentară, servicii de
albire a dinților, închiriere de instrumente
stomatologice, chirurgie, chirurgie maxilofacială,
servicii de ortodonție, servicii de asistență
medicală și stomatologică, cu activități
specifice cum sunt: medicină dentară,
tratamente stomatologie generală, endodonție,
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protetică dentară, implantologie, chirurgie dento-
alveolară, ortodonție și ortopedie dento-
facială, parodontologie, radiologie dentară,
radiodiagnostic dentar, furnizare de informații
despre stomatologie, servicii oferite de clinici
dentare, asistență medicală la domiciliu,
asistență medicală de urgență, servicii prestate
de tehnicieni de radiologie, servicii de
implantologie, servicii de radiologie dentară,
servicii de radiodiagnosticare, servicii de
protetică dentară, servicii stomatologice de tip
ambulator, chirurgie estetică și plastică, servicii
de înfrumusețare facială și corporală, inclusiv
injectarea substanțelor cosmetice (filler).

───────

(210) M 2019 02502
(151) 02/04/2019
(732) SC DOGAN MEDIA

INTERNATIONAL SA, BD.
MARASTI, NR. 65-67, ROMEXPO,
INTRAREA D, PAVILION T,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

radio impuls

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.03; 27.05.17; 26.13.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
alb, negru

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
38. Telecomunicaţii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză și

de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2019 02503
(151) 02/04/2019
(732) BOGDAN I. ANDREEA SIMONA

INTREPRINDERE INDIVIDUALA,
STR. GAROAFEI NR. 12, JUDEȚUL
CALARASI, SAT DRAGALINA,
COMUNA DRAGALINA,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

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

(540)

Valea Soarelui

(531) Clasificare Viena: 01.03.01; 11.03.02;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde, galben,
albastru

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
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sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, , gheaţă (apă
îngheţată). (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 02504
(151) 02/04/2019
(732) S.C. BLANC ROXOR CATERING

S.R.L., STR. TURDA NR. 8, LOT.
2, CONSTRUCȚIE C4, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

YvY Catering Alege calitatea!
Prețuiește-ți gusturile!

(531) Clasificare Viena: 11.01.01; 11.03.09;
27.05.01; 27.05.17

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 02505
(151) 02/04/2019
(732) SC KAREVIT FITINGS IMPEX SRL,

STR. VICTORIEI NR. 86, JUDEȚUL
ILFOV, CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)

SUNVAL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.04

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2019 02506
(151) 02/04/2019
(732) COSMINA MARIANA CĂLIN,

COM.S SCHITU GOLESTI,
JUDEȚUL ARGEȘ, SAT
LAZARESTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Asociația Talentelor

(531) Clasificare Viena: 03.07.19; 27.05.01;
29.01.12

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

clase:
38. Telecomunicaţii. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 02507
(151) 02/04/2019
(732) NF REHAB TRAINING SRL-D,

ALEEA NEGOIU NR. 2, JUDEȚUL
CLUJ, GILAU, CLUJ, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, B-DUL CAROL I NR. 4, CORP
A, ET. 1, BIROU 107, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

PLAYGROUND SOCIAL
SPORTS CLUB

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 24.15.21
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică.
44. Furnizare de informații despre consiliere în
domeniul dieteticii și alimentației, furnizare de
informații despre suplimente dietetice și nutritive,
consultanță profesională în materie de nutriție,
consultanță privind îngrijirea sănătății, servicii de
igienă și de îngrijire a frumuseții pentru oameni
sau animale.

───────
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(210) M 2019 02508
(151) 02/04/2019
(732) EUROTURISM CONSULT SRL,

STR. TĂIETURA TURCULUI NR.
58, JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

PANORAMA business inn

(531) Clasificare Viena: 09.03.01; 09.03.02;
09.03.10; 26.11.07; 27.05.11; 01.01.05;
01.01.10

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

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

───────

(210) M 2019 02509
(151) 02/04/2019
(732) SMIRO TOUR SRL, SMIDA NR.

19, JUD. CLUJ, SMIDA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

SMIDA PARK

(531) Clasificare Viena: 05.01.01; 05.01.05;
05.01.16; 06.01.02; 06.01.04; 27.05.01;
29.01.13

(591) Culori revendicate:verde
(HEX=#536B17), gri (HEX=#7A8C91),
negru (HEX=#212121)

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

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

───────

(210) M 2019 02510
(151) 02/04/2019
(732) DINU PETRE, CALEA ȘERBAN

VODĂ NR. 133, CENTRAL
BUSINESS PARK, CORP B, ET.
1, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MONOLIT LEGAL & TAX

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

35. Pregătirea documentației fiscale, servicii de
depunere a documentației fiscale.
36. Evaluare fiscală.
45. Cercetare juridica, servicii privind litigiile,
servicii de pregătire a documentelor juridice,
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servicii juridice în legătură cu negocierea
contractelor pentru terți, consiliere juridică pentru
a răspunde la cererile de ofertă/consiliere juridică
pentru a răspunde la cererile de propuneri (RFP),
servicii de monitorizare juridică, licențierea
proprietății intelectuale, licențierea software-ului
de calculator (servicii juridice), licențiere (servicii
juridice) în cadrul publicării de software.

───────

(210) M 2019 02511
(151) 02/04/2019
(732) MUXOIL EU SRL, STR.

SPORTULUI NR. 160, CAM.
3, JUD. BRAȘOV, PREJMER,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

MUXOIL High-
Tech Automotive

Lubricants & Fluids

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.24; 29.01.13

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

clase:
4. Lubrifianți pentru automobile, lubrifianți pentru
motoare de automobil, aditivi nechimici pentru
uleiuri, uleiuri pentru motoare.
35. Publicitate, publicitate online.

───────

(210) M 2019 02512
(151) 02/04/2019
(732) BRAVO GRUP SRL, STR.

VICTORIEI NR. 104, JUD. ARGEȘ,
COSTEȘTI, 115200, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

Bio Bravo AGROAVANTAJE

(531) Clasificare Viena: 05.03.14
(591) Culori revendicate:verde, galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
agriculturii, horticulturii și silviculturii, substanțe
chimice pentru tăbăcirea pieilor și a blănurilor
de animale, compost, bălegar, îngrășăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
și științe, îngrășăminte pentru plante, fertilizator
pentru plante, substanțe nutritive pentru
plante (îngrășăminte), agenți nutritivi pentru
plante, produse chimice pentru stimularea
creșterii plantelor, sol (substrat) artificial pentru
cultivarea plantelor, produse chimice pentru
tratarea bolilor plantelor, agenți naturali și
sintetici pentru creșterea plantelor, preparate
chimice pentru prevenirea infecțiilor patogene
la plante, medii de creștere (substrate),
îngrășăminte și produse chimice folosite
în agricultură, horticultură și silvicultură,
produse chimice pentru protectia plantelor
(altele decât fungicidele, produsele pentru
eliminarea buruienilor, erbicidele, insecticidele,
paraziticidele).
5. Preparate farmaceutice, medicale și
de uz veterinar, alimente și substanțe
dietetice adaptate pentru uz veterinar,
suplimente alimentare pentru oameni și
janimale, produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, preparate chimice pentru tratarea
bolilor care afectează plantele cerealiere,
fungicide, erbicide, produse pentru distrugerea
buruienilor dăunătoare, insecticide, paraziticide,
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medicamente pentru animale, amestecuri de
furaje complementare (suplimente nutritive).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, animale vii,
fructe și legume proaspete, plante aromatice
proaspete, plante și flori naturale, hrană și
băuturi pentru animale, malț, cereale și seminte
crude și neprocesate, bulbi, răsaduri și semințe
pentru plantare. semințe, bulbi și răsaduri pentru
reproducerea plantelor, nutreț fortifiant pentru
animale, paie (furaje).
35. Publicitate și reclamă, servicii de comerț,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comercială, lucrări de birou, servicii de vânzare,
regruparea în avantajul terților, a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate
de magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondență sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de vânzare cu amănuntul
online de produse diverse, servicii de marketing,
publicitate și promovare, servicii de cercetare
și informații de piață, promovare de bunuri și
servicii ale terților prin intermediul rețelelor de
calculatoare și de comunicații, facilitarea de
servicii de schimb și de vânzare de servicii și
produse ale terților prin calculator și rețele de
comunicații, servicii de magazin și comerț cu
amănuntul on-line care oferă suporturi media
digitale, publicitate on-line într-o rețea, servicii de
import-export.

───────

(210) M 2019 02513
(151) 02/04/2019
(732) SC ULTRATECH INT SRL, STR.

TULCEA NR. 13, JUD. CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 20.05.07; 26.01.16;
16.01.16

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

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

37. Servicii de reparații, repararea
echipamentelor electronice și optice.

───────

(210) M 2019 02514
(151) 02/04/2019
(732) S.C. DOGWASH S.R.L., STR.

TRANSILVANIEI NR. 141, COM.
BACIU JUD. CLUJ, SAT BACIU,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Dogwash

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.12; 27.05.17; 03.01.08; 03.01.16;
03.01.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:maro, portocaliu,
negru

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

44. Servicii de îngrijire a animalelor, servicii de
curăţare, spălare, toaletare a animalelor.

───────

Ultratech Int REPARAȚII
ELECTRONICE INDUSTRIALE
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(210) M 2019 02515
(151) 02/04/2019
(732) SC DESERTA SRL, STR. C.

PORUMBESCU NR. 3, JUDEŢUL
SIBIU, SIBIU, 550401, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA SIMONA JEFLEA
, CALEA DUMBRAVII 139/2,
JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

ARTA GUSTULUI
Culinarte SIBIU

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.13; 26.04.03

(591) Culori revendicate:mov (Pantone 512
U), galben, alb

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată), (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Afaceri comerciale, servicii de import-export,
servicii de francizare, consiliere, consultanţă
pentru afaceri şi management pentru domeniul
solicitat a fi înregistrat, publicitate şi reclamă,
organizarea de expoziţii şi orice formă de

prezentare în scop comercial în domeniul
industriei alimentare.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 02516
(151) 02/04/2019
(732) SC INTERSTAR CHIM SA, B-DUL.

BASARABIA 256, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI

(540)

INTERSTAR

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 29.01.01
(591) Culori revendicate:roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate pentru albit și alte substanțe pentru
spălat, preparate pentru curățare, iustruire,
degresare și șlefuire.
5. Dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide,
insecticide.

───────
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(210) M 2019 02517
(151) 02/04/2019
(732) DANIEL MARIAN VOICU,

STR. TRAIAN NR. 181, JUD.
MEHEDINŢI, DROBETA TURNU
SEVERIN, MEHEDINȚI, ROMANIA

(540)

BIBO www.bibo.ro

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.17

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 02518
(151) 02/04/2019
(732) SC INTERSTAR CHIM SA, B-DUL.

BASARABIA 256, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI

(540)

SNOW PLATINUM
COLOR GEL

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 25.01.19;
09.03.09; 09.03.25; 27.07.17; 27.07.24;
26.11.12

(591) Culori revendicate:roşu, alb, albastru,
mov, verde, argintiu

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

3. Preparate pentru albit și alte substanțe pentru
spălat, preparate pentru curățare, lustruire,
degresare și șlefuire.

───────
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(210) M 2019 02519
(151) 02/04/2019
(732) SC INTERSTAR CHIM SA, B-DUL.

BASARABIA 256, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI

(540)

SNOW PLATINUM WHITE GEL

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.17; 27.05.19; 25.01.09;
09.03.09; 09.03.25; 27.07.17; 27.07.24;
26.11.12

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

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

3. Preparate pentru albit și alte substanțe pentru
spălat, preparate pentru curățare, lustruire,
degresare și șlefuire.

───────

(210) M 2019 02520
(151) 02/04/2019
(732) CARMEN DIANA VASILE, STR.

MIHAIL SEBASTIAN, NR. 141, BL.
V73, SC. 1, ET. 5, AP. 24, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CĂLĂRAŞILOR NR. 177, BL.
45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DiVas Concept

(531) Clasificare Viena: 25.01.09; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.24

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 02521
(151) 02/04/2019
(732) Ms. Yasmine Rabah,

GYMMAYZEH STREET, , BEIRUT,
LIBAN

(740) ZMP Intellectual Property SRL,
STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2 , BUCUREŞTI ,
ROMANIA

(540)
ÉTOILE FILANTE
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Produse de parfumerie, parfumuri, apă
de toaletă, apă de parfum, apă de
colonie, preparate pentru parfumarea camerei,
uleiuri esenţiale, preparate odorizante pentru
împrospătarea aerului, săpunuri, săpunuri
parfumate, şampoane, geluri pentru duş, geluri
de baie, deodorante de uz personal, loţiuni şi
lapte de corp parfumate, creme pentru corp
parfumate.

───────

(210) M 2019 02522
(151) 02/04/2019
(732) SAGRERA ONLINE SRL, STR.

STIRBEI VODA NR. 154, BL.
26A, SC. A, AP. 16, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AMACASA

(531) Clasificare Viena: 03.01.15; 26.01.16;
26.01.18; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice , aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compact-
discuri, DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor

şi calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

(210) M 2019 02523
(151) 02/04/2019
(732) CAVA COFFEE SHOP, STR

PORŢILE DE FIER, NR. 13,
CAMERA 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SONDER COFFEE&BISTRO

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

43. Servicii de cafenea, servicii de restaurant.
───────

(210) M 2019 02524
(151) 02/04/2019
(732) SC UNIVET SRL, STR. FLORILOR

NR. 56, JUDEŢUL TULCEA,
MĂCIN, ROMANIA

(740) SC LOYAL PARTNERS API SRL ,
STR. PORTULUI, NR. 23, PARCUL
DE SOFT, CAM. 307, JUD. GALAŢI,
GALAŢI, 800025, RO, .

(540)

UNIVET

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 03.01.06;
03.01.08; 07.01.09; 03.04.02; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde, galben, roşu,
alb, negru, roz, maro

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ., Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări de
birou.
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 02525
(151) 02/04/2019
(732) BROMARKETING ACTIV S.R.L.,

STR. CARTIERUL BROȘTENI,
BL. M11, PARTER, AP. 3, JUDEŢ
BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

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

(540)

BGOLD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 17.02.01; 17.02.04

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu huse pentru telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu rame foto digitale, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu huse pentru telefoane, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu huse pentru telefoane (special adaptate),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu huse de tip flip pentru telefoane

mobile, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu huse din piele pentru telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu încărcă toare fără fir, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
încărcătoare pentru telefoane inteligente, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu acumulatoare (încărcătoare pentru-electrice),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu încărcătoare portabile, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
încărcătoare USB, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu brelocuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu brelocuri metalice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu brelocuri,
nemetalice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu portchei (decorațiuni mici
sau brelocuri), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu brelocuri din piele, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu căni, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
articole de încălțăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu figurine de jucărie de
colecție, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu figurine de jucărie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu figurine ale eroilor de acțiune, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
figurine de acțiune (jucării), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu jucării de
pluș, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu flori, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
pentru automobile.

───────
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(210) M 2019 02526
(151) 02/04/2019
(732) ART GUIDING SRL, STR. TOMIS

NR. 50, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA , CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(540)
kmzero.ro

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

39. Servicii de turism (servicii de rezervări),
servicii ale ghizilor de turism, servicii specifice
agențiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii ale agenției de turism pentru
călătorii de afaceri, servicii ale agenției de turism
pentru
organizarea de vacanțe (rezervare, transport),
servicii specifice agențiilor de turism, respectiv
realizarea rezervărilor pentru
transport, servicii ale agenției de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători.

───────

(210) M 2019 02527
(151) 02/04/2019
(732) GLOBALWORTH ASSET

MANAGERS SRL, STR.
BARBU VĂCĂRESCU NR.
201, GLOBALWORTH TOWER,
ET. 26, CAMERA 1, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 020276,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ S.R.L., STR.
BARBU VĂCĂRESCU NR.201,
CLĂDIREA GLOBALWORTH
TOWER, ET.17, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, BUCUREŞTI,
020276, ROMANIA

(540)

globalLogistics

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu (Pantone P

99-8 U), turcoaz (Pantone P 53-8 U)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Asistenţă, consultanţă şi servicii de
management de proiect în legătură cu proiecte
de construcţii şi
dezvoltări imobiliare, servicii privind
managementul proiectelor de afaceri pentru
proiectele de construcții.
36. Servicii de închiriere și leasing imobiliar,
management imobiliar, administrare imobiliară și
administrarea
spaţiilor de birouri, consultanță în domeniul
imobiliar, afaceri imobiliare, organizarea
finanțărilor pentru
proiecte de construcții, servicii de administrare
a imobilelor și proprietăților, leasing de bunuri
imobiliare,
servicii de planificare și organizare în sectorul
dezvoltărilor imobiliare, servicii de finanţare în
legătură cu
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proiecte de construcţii şi proiecte imobiliare,
servicii de închiriere a spaţiilor de birouri.
37. Servicii de construcţii, construcţii de hale
industriale şi hale şi spaţii logistice, organizarea
şi supravegherea derulării construcţiilor, servicii
de planificare de șantier și servicii din domeniul
construcțiilor de clădiri și construcțiilor imobiliare,
consultanță în construcții, informații legate de
construcții și servicii de reparații destinate
imobilelor, supravegherea construcțiilor de
clădiri, servicii de construcţii în legătură cu
depozite şi spaţii logistice şi servicii de reparaţii
în legătură cu acestea.
42. Servicii tehnologice şi de design în legătură
cu proiecte de construcţii, servicii de arhitectură,
servicii de
cercetare, analiză şi proiectare în domeniul
construcţiilor.

───────

(210) M 2019 02528
(151) 02/04/2019
(732) GLOBALWORTH ASSET

MANAGERS SRL, STR.
BARBU VĂCĂRESCU NR.
201, GLOBALWORTH TOWER,
ET. 26, CAMERA 1, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 020276,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ S.R.L., STR.
BARBU VĂCĂRESCU NR.201,
CLĂDIREA GLOBALWORTH
TOWER, ET.17, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, BUCUREŞTI,
020276, ROMANIA

(540)

globalLogistics

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24

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

35. Asistenţă, consultanţă şi servicii de
management de proiect în legătură cu proiecte
de construcţii şi
dezvoltări imobiliare, servicii privind
managementul proiectelor de afaceri pentru
proiectele de construcţii.
36. Servicii de închiriere şi leasing imobiliar,
management imobiliar, administrare imobiliară şi
administrarea
spaţiilor de birouri, consultanţă în domeniul
imobiliar, afaceri imobiliare, organizarea
finanţărilor pentru
proiecte de construcţii, servicii de administrare
a imobilelor şi proprietăţilor, leasing de bunuri
imobiliare,
servicii de planificare şi organizare în sectorul
dezvoltărilor imobiliare, servicii de finanţare în
legătură cu
proiecte de construcţii şi proiecte imobiliare,
servicii de închiriere a spaţiilor de birouri.

37. Servicii de construcţii, construcţii de hale
industriale şi hale şi spaţii logistice, organizarea
şi
supravegherea derulării construcţiilor, servicii de
planificare de şantier şi servicii din domeniul
construcţ
iilor de clădiri şi construcţiilor imobiliare,
consultanţă în construcţii, informaţii legate de
construcţii şi
servicii de reparaţii destinate imobilelor,
supravegherea construcţiilor de clădiri, servicii
de construcţii în
legătură cu depozite şi spaţii logistice şi servicii
de reparaţii în legătură cu acestea.
42. Servicii tehnologice şi de design în legătură
cu proiecte de construcţii, servicii de arhitectură,
servicii de
cercetare, analiză şi proiectare în domeniul
construcţiilor.

───────
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(210) M 2019 02529
(151) 02/04/2019
(732) SACOTA BROTHERS SRL, BD.

NICOLAE BĂLCESCU NR. 30,
JUDEŢUL HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

BISGRAN

(531) Clasificare Viena: 06.19.09; 25.01.19;
27.05.01; 27.05.24

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

30. Biscuiți, biscuiți crackers, biscuiți sărați,
biscuiți aperitiv, biscuiți cu fructe, biscuiți de turtă
dulce, biscuiți dulci sau sărați, biscuiți crackers
cu aromă de fructe, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), biscuiți dulci
pentru consum uman, biscuiți cu aromă de
fructe, biscuiți sărați condimentați, biscuiți de
ciocolată, biscuiți mixti, biscuiți crocanți.

───────

(210) M 2019 02530
(151) 02/04/2019
(732) ANGELA MARINELA PITEA,

STR. TRANSILVANIEI NR. 136,
JUDEŢUL MUREŞ, SANGEORGIU
DE MURES, 547530, MUREȘ,
ROMANIA

(540)
Bălăngănel

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

22. Hamace.
───────

(210) M 2019 02531
(151) 02/04/2019
(732) PETRE-GABRIEL CARASCA,

STR. GĂRII NR. 10, BL. 5, SC. A,
AP. 18, JUDEŢUL TULCEA
, TULCEA, TULCEA, ROMANIA

(540)

Formma WE BELIEVE
IN FOREVER

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
29.01.12

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

clase:
20. Mobilă şi mobilier.

───────


