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Cereri Mărci publicate în 10/01/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit
(210)

Data
Depozit
(151)

Titular

Denumire
Marcă

(732)

(540)

1 M 2018 08017

27/11/2018

Asko International SRL

askogroup YOUR CAR, OUR
CARE.

2 M 2018 08681

03/01/2019

MARIUS-ADONIS ENACHE

ENDORPHIN LAB

3 M 2018 08682

03/01/2019

MARIUS-ADONIS ENACHE

ADONIS ENACHE

4 M 2019 00001

03/01/2019

DRAGOS ANDREI BIRJARU

DIR DEPARTAMENTUL
DE INFORMATII ROMANIA
ADEVAR SI ONOARE
WWW.DIR.ORG.RO

5 M 2019 00003

03/01/2019

NICOLETA TEMELIE

BOOTIQ

6 M 2019 00004

03/01/2019

CĂTĂLIN RADU

DECOSTORES

7 M 2019 00005

03/01/2019

COURTFOOD S.R.L.

C CAPRICCI ALL ABOUT FOOD

8 M 2019 00006

03/01/2019

OPEN MEDIA NETWORK S.R.L. ReVive Trăiește sănătos!

9 M 2019 00007

03/01/2019

OPEN MEDIA NETWORK S.R.L. ReStart Trăieşte activ!

10 M 2019 00008

03/01/2019

OPEN MEDIA NETWORK S.R.L. ReLax Trăieşte confortabil!

11 M 2019 00009

03/01/2019

OPEN MEDIA NETWORK S.R.L. ReTaste Trăieşte delicios!

12 M 2019 00010

03/01/2019

OPEN MEDIA NETWORK S.R.L. COMANZI SI RECOMANZI

13 M 2019 00011

03/01/2019

OPEN MEDIA NETWORK S.R.L. ReFresh Trăieşte curat!

14 M 2019 00012

03/01/2019

OPEN MEDIA NETWORK S.R.L. ReGlam Traieşte frumos!

15 M 2019 00013

03/01/2019

SC ARCADIA EVENTS SRL

ARCADIA TRAVEL

16 M 2019 00014

03/01/2019

CALÇADOS PEGADA
NORDESTE LTDA.

PEGADA PGD P PEGADA

17 M 2019 00016

03/01/2019

SC ALYNEX BUSINESS
MARKETING SRL

DEALU' ÎNALT

18 M 2019 00017

03/01/2019

SC ALYNEX BUSINESS
MARKETING SRL

PEQUENITA

19 M 2019 00018

03/01/2019

FLORIN BUTNARU

Pankees Original Pancake &
Waffle mix

20 M 2019 00019

03/01/2019

GLOBAL RECORDS SRL

GENERATIA 99

21 M 2019 00020

03/01/2019

FUNDATIA CULTURALA IDEEA ROMÂNIA CITEŞTE
EUROPEANA

2
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2018 08017
27/11/2018
Asko International SRL, CALEA
GIULESTI NR. 121D, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
NOMENIUS SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR. 1, ETAJ 2,
AP. 6, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021401, BUCUREȘTI, ROMANIA

celor finanţate pentru achiziţia în rate), servicii
de leasing de autovehicule, servicii de utilizare în
comun a autoturismelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2018 08681
03/01/2019
MARIUS-ADONIS ENACHE, STR.
BORSA NR. 1-3, BL. XE, SC. 1, ET.
1, AP. 3, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ENDORPHIN LAB
askogroup YOUR
CAR, OUR CARE.
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.13; 26.03.16
(591) Culori revendicate:gri, roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a unei varietăţi
de produse (cu excepţia transportului acestora)
permiţând clienţilor să le vadă şi să le cumpere
comod, aceste servicii putând fi furnizate
de magazine de vânzare cu amănuntul, de
magazine en-gros, de distribuitoare automate,
prin cataloage de comandă sau prin mijloace
electronice, de exemplu, prin intermediul siteurilor web sau a programelor de televiziune
pentru cumpărături.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, servicii de
asigurare, de împrumut, de finanţare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii, servicii de mentenanţa autovehiculelor,
servicii de curăţare, lustruire şi ceruire
a vehiculelor, curăţare completă pentru
automobile, servicii de spălătorii pentru vehicule,
service auto.
39. Transport,
ambalare
şi
depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, închiriere de
automobile, servicii de leasing auto (cu excepţia

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse de machiaj pentru față, produse de
machiaj pentru scenă.
41. Servicii de școli de frumusețe, servicii de
instruire oferite de școlile de frumusețe, cursuri
pentru îngrijirea corporală, cursuri de cosmetică,
educație.
44. Servicii de igienă și de îngrijire a frumuseții
pentru oameni sau animale, saloane de
frumusețe, consultanță în materie de frumusețe,
servicii de igienă și frumusețe, furnizare de
informații în materie de frumusețe, servicii de
frumusețe oferite de un centru spa, furnizare
de informații despre servicii ale saloanelor
de frumusețe, servicii prestate de saloane de
frumusețe pentru animale de companie, servicii
de coafor, servicii de salon de coafor pentru
femei, servicii de coafor pentru copii, servicii
de coafor pentru bărbați, servicii de coafor de
lux, servicii de machiaj, servicii de manichiură
și pedichiură, tratamente cosmetice pentru corp,
tratamente cosmetice pentru ten, tratamente
cosmetice pentru păr, servicii cosmetice de
îngrijire corporală.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2018 08682
03/01/2019
MARIUS-ADONIS ENACHE, STR.
BORSA NR. 1-3, BL. XE, SC. 1, ET.
1, AP. 3, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ADONIS ENACHE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse de machiaj pentru față, produse de
machiaj pentru scenă.
41. Servicii de școli de frumusețe, servicii de
instruire oferite de școlile de frumusețe, cursuri
pentru îngrijirea corporală, cursuri de cosmetică,
educație.
44. Servicii de igienă și de îngrijire a frumuseții
pentru oameni sau animale, saloane de
frumusețe, consultanță în materie de frumusețe,
servicii de igienă și frumusețe, furnizare de
informații în materie de frumusețe, servicii de
frumusețe oferite de un centru spa, furnizare
de informații despre servicii ale saloanelor
de frumusețe, servicii prestate de saloane de
frumusețe pentru animale de companie, servicii
de coafor, servicii de salon de coafor pentru
femei, servicii de coafor pentru copii, servicii
de coafor pentru bărbați, servicii de coafor de
lux, servicii de machiaj, servicii de manichiură
și pedichiură, tratamente cosmetice pentru corp,
tratamente cosmetice pentru ten, tratamente
cosmetice pentru păr, servicii cosmetice de
îngrijire corporală.
───────

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

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00003
03/01/2019
NICOLETA TEMELIE, STR.
VALTOAREI NR. 4, BL. 6, SC.
1, ET. 4, AP. 20, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

BOOTIQ
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.02;
26.04.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00001
03/01/2019
DRAGOS ANDREI BIRJARU,
STR. DUMBRAVEI NR. 8, JUDEŢ
DAMBOVITA, GAESTI, 135200,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

DIR DEPARTAMENTUL
DE INFORMATII ROMANIA
ADEVAR SI ONOARE
WWW.DIR.ORG.RO

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00004
03/01/2019
CĂTĂLIN RADU, BULEVARDUL
FERDINAND I NR. 58, SC. A, ET. 4,
AP. 20, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

DECOSTORES

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Echipamente de prelucrare a datelor și
calculatoare, software pentru computere.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
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42. Servicii științifice şi tehnologice, precum și de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale și servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 00005
03/01/2019
COURTFOOD S.R.L., STR. PIAȚA
ROMANĂ NR. 0, SP. COM. NR.
15B, BL. D8, JUDEȚUL SATU
MARE, SATU MARE, SATU MARE,
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

C CAPRICCI ALL
ABOUT FOOD
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.21; 26.07.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
restaurant, servicii de catering, servicii oferite de
baruri, cafenele, snackbar-uri.
───────

(540)

M 2019 00006
03/01/2019
OPEN MEDIA NETWORK S.R.L.,
STR. DIMITRIE POMPEIU NR.
9-9A, CLĂDIREA 16, PE O
SUPRAFAŢĂ DE 25, 71 MPET. 1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ReVive Trăiește sănătos!
(531)

Clasificare Viena: 10.03.10; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Produse de imprimerie și tipografie,
fotografii, publicații (ziare și reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare (tipărituri).
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică și sport.
35. Gestiunea
afacerilor
comerciale,
administrație comercială, publicitate, lucrări de
birou, compilarea de informații în baze de date
computerizate, organizare de târguri și expoziții
în scop comercial, publicitar și de promovare.
38. Telecomunicații, difuzarea de programe
radio și/sau tv (programe și generice radio și/
sau tv), consultanță în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuții în spațiu virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, filmare, organizarea de
târguri și expoziții în scop educativ.
42. Crearea și dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreținerea și găzduirea de
pagini și site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00007
03/01/2019
OPEN MEDIA NETWORK S.R.L.,
STR. DIMITRIE POMPEIU NR.
9-9A, CLĂDIREA 16, PE O
SUPRAFAŢĂ DE 25, 71 MPET. 1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00008
03/01/2019
OPEN MEDIA NETWORK S.R.L.,
STR. DIMITRIE POMPEIU NR.
9-9A, CLĂDIREA 16, PE O
SUPRAFAŢĂ DE 25, 71 MPET. 1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ReStart Trăieşte activ!
(531)

Clasificare Viena: 10.03.10; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Produse de imprimerie și tipografie,
fotografii, publicații (ziare și reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare (tipărituri).
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică și sport.
35. Gestiunea
afacerilor
comerciale,
administrație comercială, publicitate, lucrări de
birou, compilarea de informații în baze de date
computerizate, organizare de târguri și expoziții
în scop comercial, publicitar și de promovare.
38. Telecomunicații, difuzarea de programe
radio și/sau tv (programe și generice radio și/
sau tv), consultanță în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuții în spațiu virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, filmare, organizarea de
târguri și expoziții în scop educativ.
42. Crearea și dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreținerea și găzduirea de
pagini și site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.
───────

ReLax Trăieşte confortabil!
(531)

Clasificare Viena: 10.03.10; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Produse de imprimerie și tipografie,
fotografii, publicații (ziare și reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare (tipărituri).
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică și sport.
35. Gestiunea
afacerilor
comerciale,
administrație comercială, publicitate, lucrări de
birou, compilarea de informații în baze de date
computerizate, organizare de târguri și expoziții
în scop comercial, publicitar și de promovare.
38. Telecomunicații, difuzarea de programe
radio și/sau tv (programe și generice radio și/
sau tv), consultanță în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuții în spațiu virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, filmare, organizarea de
târguri și expoziții în scop educativ.
42. Crearea și dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreținerea și găzduirea de
pagini și site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00009
03/01/2019
OPEN MEDIA NETWORK S.R.L.,
STR. DIMITRIE POMPEIU NR.
9-9A, CLĂDIREA 16, PE O
SUPRAFAŢĂ DE 25, 71 MPET. 1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00010
03/01/2019
OPEN MEDIA NETWORK S.R.L.,
STR. DIMITRIE POMPEIU NR.
9-9A, CLĂDIREA 16, PE O
SUPRAFAŢĂ DE 25, 71 MPET. 1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

COMANZI SI RECOMANZI

(511)

ReTaste Trăieşte delicios!
(531)

Clasificare Viena: 10.03.10; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Produse de imprimerie și tipografie,
fotografii, publicații (ziare și reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare (tipărituri).
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică și sport.
35. Gestiunea
afacerilor
comerciale,
administrație comercială, publicitate, lucrări de
birou, compilarea de informații în baze de date
computerizate, organizare de târguri și expoziții
în scop comercial, publicitar și de promovare.
38. Telecomunicații, difuzarea de programe
radio și/sau tv (programe și generice radio și/
sau tv), consultanță în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuții în spațiu virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, filmare, organizarea de
târguri și expoziții în scop educativ.
42. Crearea și dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreținerea și găzduirea de
pagini și site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.
───────

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Produse de imprimerie și tipografie,
fotografii, publicații (ziare și reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare (tipărituri).
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică și sport.
35. Gestiunea
afacerilor
comerciale,
administrație comercială, publicitate, lucrări de
birou, compilarea de informații în baze de date
computerizate, organizare de târguri și expoziții
în scop comercial, publicitar și de promovare.
38. Telecomunicații, difuzarea de programe
radio și/sau tv (programe și generice radio și/
sau tv), consultanță în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuții în spațiu virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, filmare, organizarea de
târguri și expoziții în scop educativ.
42. Crearea și dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreținerea și găzduirea de
pagini și site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00011
03/01/2019
OPEN MEDIA NETWORK S.R.L.,
STR. DIMITRIE POMPEIU NR.
9-9A, CLĂDIREA 16, PE O
SUPRAFAŢĂ DE 25, 71 MPET. 1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00012
03/01/2019
OPEN MEDIA NETWORK S.R.L.,
STR. DIMITRIE POMPEIU NR.
9-9A, CLĂDIREA 16, PE O
SUPRAFAŢĂ DE 25, 71 MPET. 1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ReGlam Traieşte frumos!
ReFresh Trăieşte curat!
(531)

Clasificare Viena: 10.03.10; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Produse de imprimerie și tipografie,
fotografii, publicații (ziare și reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare (tipărituri).
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică și sport.
35. Gestiunea
afacerilor
comerciale,
administrație comercială, publicitate, lucrări de
birou, compilarea de informații în baze de date
computerizate, organizare de târguri și expoziții
în scop comercial, publicitar și de promovare.
38. Telecomunicații, difuzarea de programe
radio și/sau tv (programe și generice radio și/
sau tv), consultanță în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuții în spațiu virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, filmare, organizarea de
târguri și expoziții în scop educativ.
42. Crearea și dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreținerea și găzduirea de
pagini și site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.
───────

(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 10.03.10;
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:roşu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Produse de imprimerie și tipografie,
fotografii, publicații (ziare și reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare (tipărituri).
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică și sport.
35. Gestiunea
afacerilor
comerciale,
administrație comercială, publicitate, lucrări de
birou, compilarea de informații în baze de date
computerizate, organizare de târguri și expoziții
în scop comercial, publicitar și de promovare.
38. Telecomunicații, difuzarea de programe
radio și/sau tv (programe și generice radio și/
sau tv), consultanță în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuții în spațiu virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, filmare, organizarea de
târguri și expoziții în scop educativ.
42. Crearea și dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreținerea și găzduirea de
pagini și site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00013
03/01/2019
SC ARCADIA EVENTS SRL, BDUL REPUBLICII NR. 5, JUDEŢ
CONSTANŢA, EFORIE NORD,
CONSTANȚA, ROMANIA

ARCADIA TRAVEL

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Servicii specifice agenţiilor de turism
(transport) şi servicii de rezervări de călătorie.
43. Servicii de agenţii de turism privind rezervări
de cazare.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 00014
03/01/2019
CALÇADOS PEGADA NORDESTE
LTDA., RUA CRUZEIRO
DA ROCHA, S/N - BAIRRO
CRUZEIRO, RUY BARBOSA/BA,
BRAZILIA
ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011882

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

───────

(210)
(151)
(732)

PEGADA PGD P PEGADA
Clasificare Viena: 25.05.01; 25.05.25;
27.05.01; 27.05.21; 27.05.22; 27.05.24;
26.04.06; 26.04.18; 02.09.19
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Cizme, sandale, pantofi casual (casual
shoes), pantofi, papuci, încălțăminte pentru
bărbați.
───────

DEALU' ÎNALT

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

(740)

(531)

M 2019 00016
03/01/2019
SC ALYNEX BUSINESS
MARKETING SRL, STR. ROMANĂ
NR. 28-30, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA
INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP.
31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
(511)

M 2019 00017
03/01/2019
SC ALYNEX BUSINESS
MARKETING SRL, STR. ROMANĂ
NR. 28-30, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA
INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, B-DUL CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP. 31,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030602

PEQUENITA

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

(540)

M 2019 00018
03/01/2019
FLORIN BUTNARU, STR. ALT.
ECONOMU NR. 17B, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
900554, CONSTANȚA, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.24;
27.07.17; 27.07.24; 26.04.09; 26.04.14;
26.04.16; 16.01.13; 16.01.16; 02.01.23;
26.01.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
───────

Pankees Original
Pancake & Waffle mix
(531)

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17
(591) Culori revendicate:alb (HEX
#FCFCFC), galben (HEX #F2B334),
verde (HEX #2C8666), roşu (HEX
#EC1C24), maro (HEX #81411C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Produse făinoase pentru patiserie.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 00020
03/01/2019
FUNDATIA CULTURALA IDEEA
EUROPEANA, BDUL DACIA NR.
12, SECTOR 1, BUCURESTI,
10412, BUCUREȘTI, ROMANIA
APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00019
03/01/2019
GLOBAL RECORDS SRL, STR.
CATEDRALA TINERETULUI NR. 3,
JUDEŢUL CONSTANŢA
, SCHITU, CONSTANȚA, ROMANIA

GENERATIA 99

ROMÂNIA CITEŞTE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.07.23; 29.01.14; 26.04.04
(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole de papetărie și articole de birou,
cu excepția mobilei, materiale didactice și
de instruire, cărți, cărți documentare, cărți
educative, fotografii.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
publicitare pentru cărți, gestionare și consultanță
comercială în materie de lansare de noi
produse, organizarea de târguri și expoziții
virtuale online cu scop comercial sau publicitar,
organizare și coordonare de expoziții de artă în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
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promovare de evenimente speciale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lucrări
de artă, promovarea operelor de artă ale altor
persoane prin furnizarea de portofolii online pe
un site web.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, publicare de cărți, publicare
de cărți instructive, publicare de cărți educative,
publicare de cărți și reviste, publicare de cărți
și recenzii, publicare de reviste și cărți, editare
de cărți și recenzii, publicare și editare de cărți,
furnizare de informații referitoare la cărți, servicii
de informare cu privire la cărți, publicare de
cărți, reviste, almanahuri și jurnale, furnizarea
de recenzii on-line pentru cărți, publicare de
periodice și cărți în format electronic, servicii
de consultanță în materie de publicare de cărți,
organizare de competiții artistice, organizarea
de evenimente culturale și artistice, servicii de
bibliotecă online, și anume furnizare de servicii
de bibliotecă electronică referitoare la ziare,
reviste, fotografii și imagini printr-o rețea online
de calculatoare, servicii de expoziții de artă,
organizare de expoziții în scopuri culturale,
organizare de expoziții în scopuri educative,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri
cu scop cultural sau educativ, organizarea de
expoziții în scopuri culturale sau educative,
coordonare de evenimente culturale, coordonare
de evenimente educative, organizare de
evenimente în scopuri culturale, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente
culturale, organizare de gale (divertisment),
organizare de ceremonii de decernare de
premii, organizare de conferințe, organizare de
reuniuni și conferințe, organizare de conferințe
în materie de activități culturale, organizare
și coordonare de conferințe, congrese și
simpozioane, organizare de congrese și de
conferințe în scopuri culturale și educative.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, crearea și dezvoltarea calculatoarelor și
a programelor de calculator.
───────

ERATĂ

Cererea cu număr de depozit M 2018 04078 din data de 19/06/2018 se scoate de la
publicare întrucât taxele achitate nu se regăsesc în evidențele Oficiului de Stat pentru
Invenții și Mărci.

ERATĂ

Referitor la cererea cu număr de depozit M 2018 05538 din 27/08/2018, dintr-o eroare
TEODORU I.P. SRL a fost publicat la rubrica MANDATARULUI, corect fiind la rubrica de
corespondență.

ERATĂ
Referitor la depozitul M 2018 08362, publicat în data de
18.12.2018, dintr-o eroare materiala produsele din
clasa 32 au fost trecute în clasa 31, corect fiind:
Clasa 32: Bere; ape minerale și gazoase și alte băuturi nealcoolice; băuturi
din fructe și sucuri de fructe; siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

