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Cereri Mărci publicate în 09/09/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 06258

(151)
02/09/2019

(732)
Ioan-Daniel Stoica

CARGO24

2 M 2019 06259

02/09/2019

Ioan-Daniel Stoica

CARGO24

3 M 2019 06263

02/09/2019

LIDIA VADIM-TUDOR

VADIMISM

4 M 2019 06264

02/09/2019

TEATRUL MUNICIPAL
BACOVIA

BACAU FEST MONODRAME

5 M 2019 06265

02/09/2019

MADALINA DOROBANTU

TULUMINATI

6 M 2019 06266

02/09/2019

S.C. D.C. STAGE CONCEPT
S.R.L.

WATER MUSIC FESTIVAL
CEAHLAU

7 M 2019 06267

02/09/2019

LUCIAN-VASILE LIE

MIORITA, CINE E? Cand
intoarcem foaia, stim mai mult ca
oaia?

8 M 2019 06268

02/09/2019

CUIBUL VERDE IAȘI SRL

Cuibul Verde

9 M 2019 06269

02/09/2019

UPRISE BUSINESS S.R.L.

10 M 2019 06270

02/09/2019

KNOWLEDGE INVESTMENT
GROUP SRL

11 M 2019 06271

02/09/2019

KNOWLEDGE INVESTMENT
GROUP SRL

12 M 2019 06272

02/09/2019

ARMIRA TELECOM SRL

ARMIRA telecom & security

13 M 2019 06273

02/09/2019

HOME FURNITURE S.R.L.

concept SOFA & BEDDING
HOME FURNITURE

14 M 2019 06274

02/09/2019

S.C. DIAFLORA INVEST SRL

flora-line.ro ready to decorate?

15 M 2019 06275

02/09/2019

S.C. WOLF COMPREST
INTERNATIONAL SERVICE
2008 SRL

LASONIL FORTE

16 M 2019 06276

02/09/2019

SC ''EUROFERMA'' SRL

Ulena ULEI EXTRAVIRGIN

17 M 2019 06277

02/09/2019

SC ''KANUGA'' SRL

noi COFFEE YOU GO

18 M 2019 06278

02/09/2019

S.C. PPD KRONSTADT
SECURITY SISTEMS SRL

PPD KRONSTADT SECURITY
SISTEMS

19 M 2019 06279

02/09/2019

S.C. ALL CIO INVEST S.R.L.

DAMES

20 M 2019 06280

02/09/2019

CO&CO CONSUMER 2002 SRL URIGOOD UROGOOD

21 M 2019 06281

02/09/2019

Reign Beverage Company LLC

REIGN

22 M 2019 06282

02/09/2019

Oshkosh Corporation

OSHKOSH

23 M 2019 06283

02/09/2019

SC VIILE BUDUREASCA SRL

IDLE ROCK

2

(540)

Lummetry.Ai
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
24 M 2019 06284

(151)
02/09/2019

(732)
(540)
SC DIVIZIA DE PAZA D.P.I.S. DIVIZIA DE PAZA
INTERVENTIE SI SECURITATE INTERVENTIE SI SECURITATE
SRL

25 M 2019 06285

02/09/2019

S.C. VIILE BUDUREASCA
S.R.L.

MA VIE – DESPRE VIE,
DESPRE VIN

26 M 2019 06286

02/09/2019

S.C. VIILE BUDUREASCA
S.R.L.

ORIGINI

27 M 2019 06287

02/09/2019

S.C. VIILE BUDUREASCA
S.R.L.

LA NUCI

28 M 2019 06288

02/09/2019

S.C. VIILE BUDUREASCA
S.R.L.

KASTA

29 M 2019 06289

02/09/2019

S.C. VIILE BUDUREASCA
S.R.L.

CASTA

30 M 2019 06290

02/09/2019

GROUP OMEGA FISH SRL

OMEGA FISH

31 M 2019 06291

02/09/2019

Calin Gheorghe Traian
Samarghitan

GANDIREA

32 M 2019 06292

02/09/2019

TORUNSKIE ZAKLADY
MATERIALOW
OPATRUNKOWYCH, SA

bella milene

33 M 2019 06293

02/09/2019

TRENDY INTERNATIONAL
INVESTMENT LIMITED

ochirly

34 M 2019 06294

02/09/2019

COMPAGNIE GERVAIS
DANONE

DANONE bio

35 M 2019 06296

02/09/2019

SC BETA SERVICES SRL

make it SMART

36 M 2019 06297

02/09/2019

B ART TRADITII SRL

OGRADA

37 M 2019 06298

02/09/2019

YONGLIAN TAO

2020

38 M 2019 06299

02/09/2019

DRAGOŞ FLORIN PÎRLEA

PDF QUALITY PLUS

3
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06258
02/09/2019
Ioan-Daniel Stoica, 104, SC.
A, ET. 10, AP. 42, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021186,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

CARGO24
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.07.12; 24.15.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software (programe).
35. Servicii de intermediere comercială,
Intermedierea de contacte comerciale și
economice, intermedierea contractelor de
cumpărare și vânzare pentru terți, Intermediere
de contracte, pentru alte persoane, pentru
prestarea de servicii, intermediere de contracte
de publicitate și promovare pentru alte
persoane, intermediere de contracte pentru alte
persoane, pentru cumpărarea și vânzarea de
produse, servicii de externalizare sub formă
de intermediere de contracte de servicii pentru
terți, intermediere de contracte de cumpărare
și vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, servicii de intermediere și consultanță
în afaceri în domeniul vânzării de produse și
prestării de servicii.
39. Transport.
───────

M 2019 06259
02/09/2019
Ioan-Daniel Stoica, 104, SC.
A, ET. 10, AP. 42, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021186,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CARGO24
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.07.12; 24.15.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software (programe).
35. Servicii de intermediere comercială,
intermediere de contracte (pentru terți), servicii
de intermediere în achiziții, intermediere de
afaceri comerciale pentru terți, intermedierea de
contacte comerciale și economice, intermediere
de cumpărare de produse pentru terți,
intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare pentru terți, intermediere în materie
de contracte de vânzare-cumpărare de bunuri,
intermediere de contracte, pentru alte persoane,
pentru prestarea de servicii, Intermediere
de contracte pentru alte persoane, pentru
cumpărarea și vânzarea de produse, servicii
de externalizare sub formă de intermediere de
contracte de servicii pentru terți, intermediere de
contracte de cumpărare și vânzare de produse
și servicii, pentru alte persoane, servicii de
intermediere și consultanță în afaceri în domeniul
vânzării de produse și prestării de servicii.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, organizare și
intermediere de călătorii.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 06263
02/09/2019
LIDIA VADIM-TUDOR , MIHAIL
BUTOIANU NR. 4, AP. 1, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
51, BIROURI A14-15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

VADIMISM

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Maşini automate de vânzare (distribuitoare
automate).
9. Publicaţii pe internet, aparate şi instrumente
ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărire, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea,
transformarea,
acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetelor sau imaginilor, suporţi
de înregistrare magnetici, discuri acustice,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case
înregistratoare, maşini de calculat, echipamente
pentru tratarea informaţiei şi calculatoare,
extinctoare.
16. Publicaţii, ziare, reviste, hârtie, carton,
produse de imprimerie, articole pentru legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi (materiale colante)
pentru papetărie sau menaj, materiale pentru
artişti, pensule, maşini de scris şi articole
de birou (cu excepţia mobilelor), materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor), materiale plastice pentru ambalaj,
caractere tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de editare pentru texte publicitare.
41. Educaţie,
furnizare
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
inclusiv
mitinguri,
congrese,
conferinţe,
seminarii, cursuri de calificare în domeniul politic.
45. Servicii juridice, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor, organizarea de campanii electorale
(reuniuni politice).

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06264
02/09/2019
TEATRUL MUNICIPAL BACOVIA,
7, JUDEŢ BACAU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
51, BIROURI A14-15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

BACAU FEST MONODRAME

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06265
02/09/2019
MADALINA DOROBANTU, 1,
AP. 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

TULUMINATI
(531)

Clasificare Viena: 26.03.01; 26.11.03;
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
02/09/2019

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06266
02/09/2019
S.C. D.C. STAGE CONCEPT
S.R.L., 23, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
51, BIROURI A14-15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(511)

M 2019 06267
02/09/2019
LUCIAN-VASILE LIE, 30, JUDEŢ
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
51, BIROURI A14-15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

MIORITA, CINE E?
Cand intoarcem foaia,
stim mai mult ca oaia?

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

WATER MUSIC
FESTIVAL CEAHLAU
(531)

Clasificare Viena: 22.01.01; 22.01.05;
22.01.15; 22.01.25; 26.01.03; 26.01.18;
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:albastru, mov, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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).
───────

41. Educaţie,
furnizarea
de
divertisment, activităţi sportive şi
(Solicităm protecţie pentru întreaga
servicii incluse în această clasă
clasificării de la Nisa).
───────

instruire,
culturale
listă de
conform
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(210)
(151)
(732)
(740)

(540)

M 2019 06268
02/09/2019
CUIBUL VERDE IAȘI SRL,
MIROSLAVA, IAȘI, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CATALIN NEAGU, 909, TR.1, ET.
3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI, 700730,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06269
02/09/2019
UPRISE BUSINESS S.R.L., 7, SC.
A, ET. 1, AP. 5, JUDEȚUL ARGES,
MUN. PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

(531)
(591)

Cuibul Verde
(531)

Clasificare Viena: 03.07.20; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.03
(591) Culori revendicate:verde (Pantone
7741C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurari, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
persoane și animale, servicii de agricultură,
horticultură și silvicultură.

Clasificare Viena: 24.15.01; 29.01.11
Culori revendicate:mov închis, mov
deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06270
02/09/2019
KNOWLEDGE INVESTMENT
GROUP SRL, 5, CAMERA 2IDENTIFICATOR POFF62,
COMMONS H, SECTOR 1,
MUNICIPIUL BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

───────
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(531)

Clasificare Viena: 26.04.01; 26.04.02;
03.11.07; 03.11.24; 13.01.25; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:negru, alb, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

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

(540)

M 2019 06271
02/09/2019
KNOWLEDGE INVESTMENT
GROUP SRL, 5, CAMERA
2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2019 06272
02/09/2019
ARMIRA TELECOM SRL, SAT
JUCU DE SUS 239, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

ARMIRA telecom & security
(531)

Clasificare Viena: 14.01.18; 16.01.01;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii pentru dezvoltarea rețelei de
distribuție (servicii de instalare), servicii
pentru instalații (cablaje) pentru telecomunicații,
instalații (cablaje) pentru rețele de calculatoare
și televiziune prin cablu, inclusiv cu fibre
optice, testări și analize tehnice în domeniul
telecomunicațiilor (fibră optică).
───────

(531)

Clasificare Viena: 02.03.01; 02.03.02;
26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06273
02/09/2019
HOME FURNITURE S.R.L., 43,
JUDEȚUL CLUJ, TURDA, CLUJ,
ROMANIA

───────

concept SOFA & BEDDING
HOME FURNITURE
(531)
(591)

Clasificare Viena: 26.02.01; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12
Culori revendicate:albastru, gri
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os, fildeş, os neprelucrat sau
semiprelucrat, corn, os de balena sau sidef,
scoici, spuma de mare, chihlimbar.

(210)
(151)
(732)

───────
(740)
(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06274
02/09/2019
S.C. DIAFLORA INVEST SRL,
2A, JUDEȚUL CLUJ, DEJ, CLUJ,
ROMANIA
AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

flora-line.ro ready
to decorate?
(531)

Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.21;
27.05.01; 27.05.11; 29.01.12
(591) Culori revendicate:mov, verde închis,
verde deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Produse agricole, horticole și cereale, brute
și neprocesate, animale vii, fructe și legume
proaspete, semințe, plante și flori naturale,
mâncare pentru animale, malț.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerț
online și offline cu produse diverse.
───────

(540)
(511)

M 2019 06275
02/09/2019
S.C. WOLF COMPREST
INTERNATIONAL SERVICE 2008
SRL, 6, DEMISOL, CAMERA
2, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

LASONIL FORTE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate
farmaceutice,
medicale
şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
───────
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(210)
(151)
(732)
(740)

(540)

M 2019 06276
02/09/2019
SC ''EUROFERMA'' SRL, GIROV,
NEAMȚ, ROMANIA
CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PRISTAVU, 11,
BL. T3, SC. F, ET. 1, AP. 70, JUD.
NEAMŢ, PIATRA NEAMŢ

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06277
02/09/2019
SC ''KANUGA'' SRL, NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ, NEAMȚ,
ROMANIA
CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PRISTAVU, 11,
BL. T3, SC. F, ET. 1, AP. 70, JUD.
NEAMŢ, PIATRA NEAMŢ

noi COFFEE YOU GO
(531)

Ulena ULEI EXTRAVIRGIN
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15; 05.03.13; 05.05.04; 05.05.20;
05.07.01
(591) Culori revendicate:galben, verde închis,
verde deschis, negru, maro, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Uleiuri şi grăsimi comestibile, carne, peşte
şi vânat, preparate din carne, legume şi fructe
conservate, uscate sau gătite, dulceţuri, gemuri
şi compoturi, ouă, lapte şi produse din lapte.
35. Regruparea în beneficiul terţilor a unei
varietăţi de bunuri (exceptând transportul lor)
pentru a da posibilitatea clienţilor să vadă
şi să cumpere acele bunuri (cele din clasa
29), acestea putând fi asigurate prin magazine
en-gros, en-detail, prin cataloage de vânzare,
prin corespondenţă sau mijloace electronice
cum ar fi site-urile web sau al emisiunilor
de teleshopping, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii care permit unei persoane să
vorbească cu o alta şi/sau să transmită mesaje
de la o persoană la alta.
39. Servicii de distribuţie (transport), servicii de
transport al bunurilor dintr-un loc în altul, servicii
legate de ambalarea şi depozitarea bunurilor.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de preparare şi desfacere pentru
consum a băuturilor şi a hranei, cazare
temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06278
02/09/2019
S.C. PPD KRONSTADT SECURITY
SISTEMS SRL, BRAŞOV, COM.
PREJMER, BRAȘOV, ROMANIA

PPD KRONSTADT
SECURITY SISTEMS
(531)
(591)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 24.09.09
Culori revendicate:alb, bleumarin
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

(210)
(151)
(732)

───────

(540)

(210)
(151)
(732)
(740)

(540)

M 2019 06279
02/09/2019
S.C. ALL CIO INVEST S.R.L., IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
51, BIROURI A14-15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

DAMES
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plasti (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────

(511)

M 2019 06280
02/09/2019
CO&CO CONSUMER 2002 SRL ,
3, SECTOR 6
, BUCUREŞTI, 062202 ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

URIGOOD UROGOOD

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi, suplimente alimentare pentru oameni
şi animale, plasturi şi materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen şi materiale pentru artişti,
pensule, materiale didactice şi de instruire,
foi, folii şi pungi din material plastic pentru
împachetare şi ambalare, caractere şi clişee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06281
02/09/2019
Reign Beverage Company LLC,
1547, CA, LOS ANGELES, 90063,
CALIFORNIA, STATELE UNITE
ALE AMERICII
Ratza si Ratza SRL, 52-54,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011056,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06282
02/09/2019
Oshkosh Corporation, OREGON
STREET 2307, WI, OSHKOSH,
54903-2566, WISCONSIN,
STATELE UNITE ALE AMERICII
Ratza si Ratza SRL, 52-54,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011056,
ROMANIA

OSHKOSH
(531)

REIGN
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.17; 26.13.25; 23.05.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Băuturi pentru fitness, băuturi energizante
carbogazoase și plate, băuturi răcoritoare,
băuturi
pentru
sportivi,
băuturi
pentru
îmbunătățirea performanțelor.
Se invocă: Prioritatea nr. 88325082 din
04.03.2019, ţara SUA, având stare
acceptată.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Platforme de lucru elevatoare sau de ridicare,
platforme pentru lucrări aeriene, macarale,
macarale hidraulice, malaxoare de beton,
betoniere, mașini pentru fabricarea, amestecul
si întinderea unui beton gata pregătit si mașini
pentru ambalarea si evacuarea deșeurilor,
pluguri de zăpadă.
9. Pompe de incendiu, extinctoare.
12. Vehicule, camioane, caroserii de camioane,
remorci, vehicule pentru orice tip de teren,
vehicule de apă rare, vehicule militare terestre,
vehicule blindate, vehicule pentru colectarea
deșeurilor, vehicule de salvare, ambulanțe,
vehicule utilitare, remorci utilitare, vehicule
pentru îndepărtarea zăpezii, piese de schimb și
accesorii pentru vehicule terestre.
37. Reparații, întreținere și service pentru
vehicule terestre.
Se invocă: Prioritatea nr. 77876 din
13.06.2019, ţara Jamaica, având stare
acceptată.

──────
─
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 06283
02/09/2019
SC VIILE BUDUREASCA SRL,
PRAHOVA, COMUNA GURA
VADULUI, 107300, PRAHOVA,
ROMANIA
SC CABINET M. OPROIU SRL, 42,
SECTOR 1, BUCURESTI

IDLE ROCK

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

41. Educaţie,

furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06284
02/09/2019
SC DIVIZIA DE PAZA INTERVENTIE SI SECURITATE
SRL, ILFOV, CHITILA, ILFOV,
ROMANIA

(740)

(540)

(511)

M 2019 06285
02/09/2019
S.C. VIILE BUDUREASCA S.R.L.,
472, JUDEŢ PRAHOVA, GURA
VADULUI , 107300, PRAHOVA,
ROMANIA
CABINET M. OPROIU SRL,
42, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

MA VIE – DESPRE
VIE, DESPRE VIN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────

(210)
(151)
(732)

D.P.I.S. DIVIZIA DE PAZA
INTERVENTIE SI SECURITATE

(740)

(531)

Clasificare Viena: 05.03.13; 24.01.01;
26.01.16; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru turcoaz,
albastru marin, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

(540)
(511)

M 2019 06286
02/09/2019
S.C. VIILE BUDUREASCA S.R.L.,
472, JUDEŢ PRAHOVA, GURA
VADULUI , 107300, PRAHOVA,
ROMANIA
CABINET M. OPROIU SRL,
42, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ORIGINI

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 06287
02/09/2019
S.C. VIILE BUDUREASCA S.R.L.,
472, JUDEŢ PRAHOVA, GURA
VADULUI , 107300, PRAHOVA,
ROMANIA
CABINET M. OPROIU SRL,
42, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740)

(540)
(511)

(540)

(210)
(151)
(732)

───────

(540)

M 2019 06288
02/09/2019
S.C. VIILE BUDUREASCA S.R.L.,
472, JUDEŢ PRAHOVA, GURA
VADULUI , 107300, PRAHOVA,
ROMANIA
CABINET M. OPROIU SRL,
42, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

KASTA

───────

(740)

───────

(740)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210)
(151)
(732)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

LA NUCI

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210)
(151)
(732)

(511)

M 2019 06289
02/09/2019
S.C. VIILE BUDUREASCA S.R.L.,
472, JUDEŢ PRAHOVA, GURA
VADULUI , 107300, PRAHOVA,
ROMANIA
CABINET M. OPROIU SRL,
42, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CASTA

M 2019 06290
02/09/2019
GROUP OMEGA FISH SRL,
BRĂILA, BRĂILA, BRĂILA,
ROMANIA
VBA INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, 1, AP. 3, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011091, ROMANIA

OMEGA FISH
(531)

Clasificare Viena: 26.01.16; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.24; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, galben, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte şi produse din peşte şi în
mod special conserve din peşte, salată de icre,
pastă de peşte, peşte sărat, peşte afumat,
peşte marinat, peşte congelat, salată de peşte,
fructe de mare, caviar, păsări şi vânat, extracte
din came, conserve din carne, conserve mixte,
pateuri din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 06291
02/09/2019
Calin Gheorghe Traian
Samarghitan, SIBIU
, SIBIU, 550024, SIBIU, ROMANIA

───────

(740)

(540)
(511)

(210)
(151)
(732)

GANDIREA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, materiale de desen și materiale pentru
artiști, materiale didactice și de instruire, foi, folii
și pungi din material plastic pentru împachetare
și ambalare, caractere și clișee tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

(210)
(151)
(732)

───────

M 2019 06292
02/09/2019
TORUNSKIE ZAKLADY
MATERIALOW
OPATRUNKOWYCH, SA,
ZOLKIEWSKIEGO 20/26,
POLONIA, 87-100 TORUN,
POLONIA
LABIRINT AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
28, JUDEŢUL ARAD, ARAD,
310151

bella milene

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse şi articole absorbante pentru
igienă personală: prosoape sanitare, șervețele
sanitare, absorbante sanitare, scutece, țesături
impregnate cu preparate antimicrobiene,
tampoane pentru menstruație.
16. Prosoape de hârtie, șervețele de hârtie,
batiste din hârtie, hârtie igienică, fețe de
masă din hârtie, șervețele din hârtie pentru
îndepărtarea machiajului, foi absorbante pentru
ambalarea produselor alimentare, pungi, saci
pentru ambalarea micului dejun/dejun.

(740)

(540)
(511)

M 2019 06293
02/09/2019
TRENDY INTERNATIONAL
INVESTMENT LIMITED, 713,
HONG KONG, HONG KONG
SC EURORESSOURCES SRL, 6,
JUD. SIBIU, MEDIAŞ, 551017

ochirly

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Monocluri, pince-nez, baterii electrice,
cabluri electrice, tablete, computere, camere
(fotografice), incinte pentru difuzoare, camere
video și de înregistrare, telefoane mobile,
aparate de televiziune, dispozitive periferice de
computer, comutatoare electrice, fișe electrice,
dulii și alte dispozitive de conectare (conexiuni
electrice), instalații electrice antifurt, aparate
precise de măsurare, îmbrăcăminte de protecție
împotriva accidentelor, iradierii și incendiilor,
căști de protecție, fotocopiatoare (fotografice,
electrostatice, termice), aparate cromatografice
de laborator.
35. Administrarea comercială a brevetelor
pentru bunuri și servicii în cazul unor terțe părți,
organizarea de târguri în scopuri comerciale și
de publicitate, publicitate/reclame, amenajarea
vitrinelor, prezentarea de bunuri în medii de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
publicitate online pe rețele de computere,
planuri de prezentare în scopuri comerciale,
promovarea vânzărilor pentru terțe persoane,
servicii de agenții de import-export, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale și de
publicitate, informații de afaceri, marketing,
consultanță de management pentru personalul
angajat, relocarea serviciilor pentru afaceri,
servicii de fotocopiere, contabilitate/evidență
contabilă, închirierere de dispozitive automate
de distribuire a bunurilor de larg consum,
căutarea de sponsorizări, punererea la dispoziție
în vederea vânzării cu amănuntul și cu ridicata
de preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și a produselor medicale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06294
02/09/2019
COMPAGNIE GERVAIS DANONE,
17 BOULEVARD HAUSSMANN,
PARIS, 75009, FRANȚA
INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , 104, SC. 2, ET. 1, AP.
31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

înghețată compusă în principal din iaurt,
înghețată, șerbeturi (înghețată comestibilă),
iaurturi înghețate (înghețată comestibilă),
înghețată pe bază de apă aromatizată congelată,
compoturi de fructe (sosuri).
32. Apă plată sau gazoasă (apă minerală sau
nu), sucuri de fructe sau de legume, băuturi de
fructe sau de legume, limonade, sifon, sorbete
de băut, preparate pentru fabricarea băuturilor,
siropuri pentru băuturi, extracte de fructe sau
legume fără alcool, băuturi nealcoolice, băuturi
pe bază de plante, sucuri din legume (băuturi).
───────

(210)
(151)
(732)

DANONE bio

(540)

M 2019 06296
02/09/2019
SC BETA SERVICES SRL, 19A,
AP. 2, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 26.11.01; 26.11.12;
27.05.01; 27.05.11; 29.01.12
(591) Culori revendicate:bleumarin, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Lapte, produse lactate și înlocuitori ai
acestora, lapte praf, lapte pasteurizat, aromat
și bătut, deserturi pe bază de lapte, iaurturi,
băuturi făcute din iaurturi, brânză proaspătă de
vaci, băuturi compuse în principal din lapte sau
din produse lactate, băuturi lactate compuse
în principal din lapte, băuturi lactate conținând
fructe, produse lactate fermentate simple sau
aromate, înlocuitori de lapte de origine vegetală,
înlocuitori ai produselor lactate obținute din
plante sau alune, băuturi din fructe sau legume
care conțin în principal produse lactate.
30. Cacao, ciocolată, băuturi pe bază de cacao,
băuturi pe bază de ciocolată, băuturi pe bază
de cafea, băuturi pe bază de ceai, budinci,
spume de ciocolată, spume pentru desert
(produse de cofetărie), dulciuri (bomboane),
produse de cofetărie din zahăr, zahăr, orez
expandat, preparate pe bază de cereale, cereale
pentru micul dejun, biscuiți (dulci sau sărați),
torturi, pateuri (patiserie), vafe, gofre, deserturi
pe bază de cereale (dulciuri), turte din orez,
prăjituri din griș, budincă de orez, gustări
pe bază de orez (dulciuri), gustări pe bază
de cereale (dulciuri), înghețată comestibilă,

make it SMART
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software de inteligență artificială pentru
supraveghere, sisteme de inteligență artificială,
încuietori inteligente, lacăte inteligente, încuietori
inteligente pentru uși, controlere electronice,
încuietori electronice, controlere electronice
digitale,
alarme
electronice
antiefracție,
încuietori electronice pentru uși, încuietori
de uși electronice, sisteme electronice de
intrare, dispozitive electronice de reglare,
instalații de comunicații electronice, sonerii
electronice de avertizare, unități electronice de
control, sisteme de control electronice, relee
electronice în miniatură, controlere de proces
(electronice), receptori de semnale electronice,
sisteme de închidere electronice, aparate
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electronice de supraveghere, instrumente
electronice de control, seturi de încuietori
electronice, telecomenzi pentru comanda
produselor electronice, dispozitive electronice de
alarmă personală, instrumente electronice de
control al sincronizării, dispozitive electronice
de comandă la distanță, module de control
(electrice sau electronice), relee electrice,
relee electromagnetice, sisteme de automatizare
pentru case, sistem de automatizare pentru
clădiri, dispozitive de automatizare pentru
locuințe.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06297
02/09/2019
B ART TRADITII SRL, 389,
JUDETUL BRASOV, SANPETRU,
507190, BRAȘOV, ROMANIA

condimente.
31. 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, malţ.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06298
02/09/2019
YONGLIAN TAO, 72, SAT
FUNDENI, JUDETUL ILFOV,
COMUNA DOBROEŞTI, ILFOV,
ROMANIA
CAVESCU SI ASOCIATII SRL
, ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

2020

OGRADA
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
Culori revendicate:verde ( Pantone
357C), alb
(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, faină și preparate
din cereale,
pâine, produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte înghețate
comestibile, zahăr, miere, sirop de melasă,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.07.01; 27.07.19
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Ochelari corectori, ochelari de soare, brațe
pentru ochelari, brațe pentru ochelari de soare,
lentile
corectoare (optică), lentile de contact colorate,
lentile de schimb pentru ochelari, lentile fără
dioptrii
pentru corectarea vederii, lentile oftalmice de
sticlă, ochelari de soare pe bază de prescripție,
ochelari
fantezie, pernuțe de nas pentru ochelari, piese
pentru ochelari, rame de ochelari fabricate dintro combinație de metal și plastic, rame din metal
pentru ochelari, rame din plastic pentru ochelari,
rame pentru
ochelari de vedere și ochelari de soare, rame
pentru ochelari din metal sau dintr-o combinație
de metal și
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materiale plastice, rame pentru ochelari din
metal și material sintetice, suporturi de nas
pentru ochelari,
suporturi de nas pentru ochelari de soare,
săculeți pentru ochelari, aparate și instrumente
științifice,
pentru cercetare, de navigare, geodezice,
fotografice,
cinematografice,
audiovizuale,
optice, de cântărire, de m
ăsurare, de semnalizare, de detectare, de
testare, de verificare, de salvare și didactice,
aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric,
aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginilor
sau datelor, suporturi media înregistrate și
descărcabile, software de calculator, suporturi
media digitale sau
analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, mecanisme pentru aparate cu preplată,
case de
marcat, dispozitive de calculat, calculatoare și
dispozitive periferice de calculator, costume de
scafandru,
măști pentru scafandri, tampoane de urechi
pentru scafandri, cleme nazale pentru scafandri
și înotători, mănu
și de scafandru, aparate de respirat sub apă
pentru înot subacvatic, extinctoare.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06299
02/09/2019
DRAGOŞ FLORIN PÎRLEA, 8F,
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