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Cereri Mărci publicate în 11/04/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 02339 04/04/2019 FUNDAŢIA ÎMPREUNĂ

PENTRU SOLIDARITATE
SOCIALĂ

Jurnal fm

2 M 2019 02403 04/04/2019 DENT ESTET CLINIC S.A. Patient Experience Manager

3 M 2019 02404 04/04/2019 DENT ESTET CLINIC S.A. Future of dentistry. And
education.

4 M 2019 02443 04/04/2019 ADRIANA TOCĂNEL MERAKI

5 M 2019 02586 04/04/2019 KLAUSS FASHION SRL Klauss Fashion

6 M 2019 02589 04/04/2019 DAN ADRIAN CREATORSFESTIVAL

7 M 2019 02590 04/04/2019 DOINITA-DANIELA PRICOPI Anissya Koss

8 M 2019 02591 04/04/2019 SC STILISSIMO ART&DESIGN
SRL

Design for the brave

9 M 2019 02592 04/04/2019 OLCOST CAT SRL-D fără pată servicii profesionale de
curățătorie

10 M 2019 02593 04/04/2019 SC REGATA SRL THERMOFIX

11 M 2019 02594 04/04/2019 BOGDAN-CRISTIAN PANA
DANIEL CIRSTOAIA

Process Table

12 M 2019 02595 04/04/2019 S.C. DABIS COMPANY S.R.L. La Costache 1926 Gust și
calitate

13 M 2019 02596 04/04/2019 GALANT LEASING S.R.L. Galant

14 M 2019 02597 04/04/2019 EVOACT SRL EVOLY DESIGN

15 M 2019 02599 04/04/2019 VIOREL ION ZOOM dental zoom

16 M 2019 02600 04/04/2019 AGRO INDUSTRIAL CERES
SRL

Yash

17 M 2019 02601 04/04/2019 SC POTIMAIMULT SRL NOI2

18 M 2019 02604 04/04/2019 ART STORE SRL Insignis

19 M 2019 02606 04/04/2019 ROBAL CHEESE SRL-D CHEESE BAR EVENTS

20 M 2019 02607 04/04/2019 FLORIN-DANIEL ITU MICI PE PÂINE by Meat Busters

21 M 2019 02608 04/04/2019 La Quinta Worldwide, LLC LA QUINTA

22 M 2019 02609 04/04/2019 SC STRAUSS ROMANIA SRL bobz

23 M 2019 02610 04/04/2019 SC CATENA SRL NETLOG NC

24 M 2019 02611 04/04/2019 NORD VEST NETWORK SRL VTS ALTERNATIVE
TRANSPORT
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2019 02612 04/04/2019 I STICK IT SRL DECOSTICK PERSONALIZĂRI

INSPIRATE

26 M 2019 02613 04/04/2019 I STICK IT SRL PRINTINGSTORE de la idee la
print

27 M 2019 02614 04/04/2019 DAN BONDREA GET-BEGET

28 M 2019 02615 04/04/2019 ELENA CARMINA SAVA Divia

29 M 2019 02616 04/04/2019 SC B3 MEDIA INTERNATIONAL
SRL

TRUPA HORA

30 M 2019 02617 04/04/2019 NEGRU TIBERIU MARIUS
"FORESTER" ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ

URBAN WOODS

31 M 2019 02618 04/04/2019 CSABA ADRIAN LÁZÁR APIS Transylvania

32 M 2019 02619 04/04/2019 GLOBAL RECORDS SRL GRAN ERROR

33 M 2019 02620 04/04/2019 CLAUDIU ADAM Alpha Barbershop

34 M 2019 02621 04/04/2019 LORICONS SRL PRICHINDEL
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(210) M 2019 02339
(151) 04/04/2019
(732) FUNDAŢIA ÎMPREUNĂ PENTRU

SOLIDARITATE SOCIALĂ, STR.
MIHAIL SADOVEANU NR. 23,
JUDEŢUL NEAMŢ, PIATRA-
NEAMŢ, NEAMȚ, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ PRISTAVU, STR.
N. DASCALESCU NR. 11, BL. T3,
SC. F, AP. 70, JUDEȚUL NEAMȚ,
PIATRA NEAMȚ, ROMANIA

(540)

Jurnal fm

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.12

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

clase:
38. Stabilirea unei comunicări orale sau vizuale
a unei persoane cu altă persoană, respectiv
difuzarea de programe de radio şi televiziune.
41. Educaţie, servicii de pregătire, divertisment,
activităţi culturale şi sportive, servicii pentru
dezvoltarea facultăţilor mentale ale persoanelor.

───────

(210) M 2019 02403
(151) 04/04/2019
(732) DENT ESTET CLINIC S.A. , ŞOS.

NORDULUI NR. 82-92,TRONSON
CONSTANCE, DEMISOL,
SECTORUL 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Patient Experience Manager

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
înfrumusețare pentru oameni.

───────

(210) M 2019 02404
(151) 04/04/2019
(732) DENT ESTET CLINIC S.A., ŞOS.

NORDULUI NR. 82-92, TRONSON
CONSTANCE, DEMISOL,
SECTORUL 1, BUCUREŞTI,
014104, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Future of dentistry.

And education.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
înfrumuseţare pentru oameni.

───────

(210) M 2019 02443
(151) 04/04/2019
(732) ADRIANA TOCĂNEL, STR.

BACIULUI NR. 2, BL. 14, SC. A, ET.
9, AP. 40, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MERAKI

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

44. Servicii de consultanță cu privire la
tratamentele de înfrumusețare, servicii de
tratamente de înfrumusețare, în special pentru
gene, închiriere de echipamente și aparate
pentru saloane de înfrumusețare sau frizerii,
servicii furnizate de saloane de coafură și
înfrumusețare, servicii de coafor, servicii de
coafor de lux, servicii de coafor pentru copii,
servicii de coafor pentru bărbați, servicii de salon
de coafor pentru femei.

───────
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(210) M 2019 02586
(151) 04/04/2019
(732) KLAUSS FASHION SRL, ALEEA

ILIOARA NR. 2, ALEEA ILIOARA
NR. 2BIS, BL. PM30, SC. A, ET. 1,
AP. 5, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Klauss Fashion

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

25. Îmbrăcăminte pentru femei.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.

───────

(210) M 2019 02589
(151) 04/04/2019
(732) DAN ADRIAN, STR. ALEEA

TEISANI NR. 274-288, BL. A43, ET.
3, AP. 31, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CREATORSFESTIVAL

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

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

───────

(210) M 2019 02590
(151) 04/04/2019
(732) DOINITA-DANIELA PRICOPI,

STR. ECATERINA TEODOROIU
NR. 2, BL. 02, SC. 1, ET. 2, AP. 10,
JUDEȚUL BRĂILA, MUN. BRĂILA,
BRĂILA, ROMANIA

(540)

Anissya Koss

(531) Clasificare Viena: 27.05.01

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole și
accesorii vestimentare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de import-export, servicii oferite de un lanț de
magazine.

───────

(210) M 2019 02591
(151) 04/04/2019
(732) SC STILISSIMO ART&DESIGN

SRL, STR. ZAMBILELOR NR.
6, BL. 60, ET. 1, AP. 4, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Design for the brave

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

11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2019 02592
(151) 04/04/2019
(732) OLCOST CAT SRL-D, STR. VLAD

TEPES, BL. 1B, SC. A, ET. 3, AP.
10, JUDEȚUL NEAMȚ, ROMAN,
NEAMȚ, ROMANIA

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

(540)

fără pată servicii
profesionale de curățătorie

(531) Clasificare Viena: 02.03.11; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde, negru,
albastru

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

37. Servicii de curăţenie, servicii de curăţenie
domestică , servicii de evacuare (curăţenie) ,
servicii de curăţenie în spaţiile comerciale,
servicii de curăţenie industrială, servicii de
curăţenie în spaţii publice, furnizare de servicii de
curăţenie, întreţinere de maşini pentru curăţenie,
servicii de curăţenie pentru birouri, servicii de
curăţenie pentru hoteluri, servicii de curăţenie a
şcolilor, servicii de curăţenie în uzine industriale,
servicii de curăţenie şi de portărie, servicii de
curăţenie pentru case particulare, servicii de
evacuare a deşeurilor (servicii de curăţenie),
servicii de curăţenie pentru case din complexe
rezidenţiale, servicii de curăţenie pentru cluburi,
pe bază de contract, servicii de curăţenie pentru
birouri, pe bază de contract, servicii de curăţenie
pentru centrele de divertisment, pe bază de
contract, închiriere de maşini şi echipamente
de curăţenie şi de spălat şi de uscat, servicii
de curăţenie prin intermediul alpinismului utilitar,
închirierea de maşini şi echipament pentru
curăţenie, servicii de curăţare uscată a hainelor
şi a lenjeriei, servicii de curăţare chimică, servicii
de curăţare a tapiţeriei, servicii de spălătorie

de rufe, instalare de aparatură de bucătărie
şi instalaţii de spălătorie, servicii de curăţare
a materialelor, servicii de curăţare a textilelor,
servicii de curăţare de materiale textile, servicii
de curăţarea şi îngrijirea ţesăturilor, materialelor
textile, a pielii, a blănii şi a produselor din
aceste materiale, spălarea tricotajelor, spălarea
ţesăturilor, spălarea confecțiilor, spalarea rufelor,
spălare de țesături, spălarea materialelor textile,
spălarea țesăturilor la maşină de spălat,
curăţarea automobilelor, curăţare completă
pentru automobile, curăţarea şi lustruirea
autovehiculelor, servicii de curăţare pentru
autovehicule terestre, spălarea autovehiculelor,
servicii de spălare de autovehicule, curăţare
şi spălare a autovehiculelor, închiriere de
echipamente de spălare a autovehiculelor.

───────

(210) M 2019 02593
(151) 04/04/2019
(732) SC REGATA SRL, STR.

LAMINORULUI NR. 65, JUD.
DÂMBOVIŢA, TÂRGOVIŞTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

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

(540)

THERMOFIX

(531) Clasificare Viena: 07.01.08; 01.15.05;
26.11.12; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, , de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
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───────

(210) M 2019 02594
(151) 04/04/2019
(732) BOGDAN-CRISTIAN PANA,

BD. TIMIŞOARA NR. 25, BL. Z3,
SC. 1, ET. 3, AP. 23, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
DANIEL CIRSTOAIA, STR.
SOCULUI NR. 36-1D, JUDEȚUL
ILFOV, SAT PETRESTI, COMUNA
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

Process Table

(531) Clasificare Viena: 26.04.01; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie , topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,

suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, , mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor.(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)
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii
de cercetare industrială, proiectarea şi
dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.(Solicităm protecție
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 protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2019 02595
(151) 04/04/2019
(732) S.C. DABIS COMPANY S.R.L.,

STR. ALEXANDRU IOAN CUZA
BR. 314A, JUDEȚUL BACĂU, SAT
LETEA VECHE, COMUNA LETEA
VECHE, BACĂU, ROMANIA

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

(540)

La Costache 1926
Gust și calitate

(531) Clasificare Viena: 02.01.05; 20.05.15;
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu, 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 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,
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)

32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.(Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 02596
(151) 04/04/2019
(732) GALANT LEASING S.R.L., STR.

CAREIULUI NR. 242, JUDEȚUL
SATU MARE, SATU MARE, SATU
MARE, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP. 3, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430293, ROMANIA

(540)

Galant

(531) Clasificare Viena: 18.01.09; 26.01.04;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.

───────
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(210) M 2019 02597
(151) 04/04/2019
(732) EVOACT SRL, STR. GHE. I.

SISESTI NR. 61A, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
EVOLY DESIGN

(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.

───────

(210) M 2019 02599
(151) 04/04/2019
(732) VIOREL ION, STR. DRUMUL

TABEREI NR. 38, BL. OD4, SC. 4,
AP. 111, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ZOOM dental zoom

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.17.08; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roz (Pantone 226C),
negru (Pantone Process Black C)

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

10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice și de asistență
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru sugari, aparate, dispozitive și articole
pentru activitate sexuală.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumuseţare
pentru persoane și pentru animale, servicii de
agricultură, horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2019 02600
(151) 04/04/2019
(732) AGRO INDUSTRIAL CERES SRL,

CLADIREA C1, PARTER, BIROUL
1, JUDEȚUL IAȘI, COMUNA
BIVOLARI, IAȘI, ROMANIA

(540)
Yash

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

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

(210) M 2019 02601
(151) 04/04/2019
(732) SC POTIMAIMULT SRL, STR.

FILDEȘULUI NR. 8, BL. C2, AP. 12,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 358886,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
NOI2

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 02604
(151) 04/04/2019
(732) ART STORE SRL, STR. SOLD.

ION GEICU NR. 10-12, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 020079,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Insignis

(531) Clasificare Viena: 13.01.11; 27.05.02;
27.05.04; 27.05.06
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de gestionare a afacerilor în legătură
cu comerțul electronic, furnizare de servicii de
informare și consiliere în domeniul comerțului
electronic, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, publicitate
online, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate prin bannere, servicii de
publicitate, publicitate și reclamă, publicitate
și marketing, publicitate în cinematografe,
promovarea afacerii (publicitate), publicitate
prin corespondență, organizarea de publicitate,
publicitate în reviste, publicitate directă prin
poștă, promovare (publicitate) de concerte,
publicitate cu răspuns direct, servicii de
publicitate digitală.

───────

(210) M 2019 02606
(151) 04/04/2019
(732) ROBAL CHEESE SRL-D, STR.

URUSAGULUI NR. 111Z, AP.
1, JUDEŢUL CLUJ, FLOREŞTI,
400280, CLUJ, ROMANIA

(540)

CHEESE BAR EVENTS

(531) Clasificare Viena: 08.03.08; 08.03.12;
05.07.10; 25.01.19; 27.05.01; 27.05.24

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

43. Servicii de catering specializate în tăierea
jambonului la târguri, degustări și evenimente
publice, oranizare de recepții pentru nunți
(mâncare și băutură), servicii de bufet, servicii
oferite de bufete cu autoservire.

───────

(210) M 2019 02607
(151) 04/04/2019
(732) FLORIN-DANIEL ITU , STR.

CIREŞOAIA NR. 100, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MICI PE PÂINE
by Meat Busters

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, produse din carne, paste tartinabile
din carne.
30. Sosuri pentru carne, sandviciuri, sandviciuri
cu carne, plăcinte cu carne.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, de
produse alimentare (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
organizarea de târguri și expoziții în scopuri
publicitare sau comerciale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), servicii de catering de alimente şi
băuturi, furnizare de alimente şi băuturi dintr-o
rulotă mobilă.

───────
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(210) M 2019 02608
(151) 04/04/2019
(732) La Quinta Worldwide, LLC, 22

SYLVAN WAY, PARSIPPANY, NEW
JERSEY, 07054, STATELE UNITE
ALE AMERICII

(740) ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LA QUINTA

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

43. Servicii de hotel, motel şi restaurant,
rezervări de spaţii de cazare temporară pentru
terţi.

───────

(210) M 2019 02609
(151) 04/04/2019
(732) SC STRAUSS ROMANIA SRL,

STR. NICOLAE TECLU NR. 51,
SECTOR 3 , BUCUREŞTI, 032368,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)
bobz

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase şi tăieţei, tapioca şi sago,
faină şi preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie şi cofetărie, ciocolată, îngheţată,
sorbeturi şi alte îngheţate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată).
35. Publicitate, organizarea, gestionarea şi
monitorizarea programelor de stimulare,
recompensare, loializare şi

fidelizare a clienţilor, servicii de fidelizare şi
loializare a clienţilor în scopuri comerciale,
promoţionale şi/
sau publicitare, promovarea bunurilor şi
serviciilor terţilor prin intermediul unui sistem de
carduri de
loialitate şi fidelitate, servicii de carduri de
fidelitate (promovare), servicii de carduri de
loialitate, organizare, gestionare şi monitorizare
a programelor de stimulare a vânzărilor,
organizarea şi administrarea programelor de
loialitate care implică discount-uri sau stimulente
pentru client, în scopul promovării produselor şi
serviciilor, organizarea şi administrarea unui
program de promovare a produselor şi serviciilor
ce permite
participanţilor ca, prin intermediul unui card,
să obţină puncte refolosibile, reduceri la preţul
bunurilor şi
serviciilor, ori servicii îmbunătăţite, organizarea
de campanii publicitare şi de promovare, pentru
terţi,
campanii de marketing, organizarea de campanii
de discount-uri în scopul promovării produselor şi
serviciilor, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
cercetări pentru
afaceri, consultanţă pentru conducerea
afacerilor, servicii de import-export, agenţii de
informaţii
comerciale, agenţii de publicitate, analiza
preţului de cost, difuzare de anunţuri şi materiale
publicitare,
asistenţă în conducerea şi managementul
afacerilor, închiriere de automate de vânzare,
închiriere de maşini
şi aparatură de birou, căutare de sponsorizare,
cercetarea pieţei, servicii pentru compararea
preţurilor,
compilarea informaţiilor în baze de date
computerizate, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori, decorarea
vitrinelor pentru magazine, distribuire de
eşantioane (publicitate), organizarea de
expoziţii, târguri, concursuri,
festivaluri, prezentări de modă în scopuri
publicitare, comerciale şi de promovare a
vânzărilor, închiriere de
material publicitar, studii de piaţă, pregătirea şi
publicarea de texte publicitare, publicitate on-line
într-o
reţea computerizată, publicitate televizată,
publicitate radiofonică, relaţii publice, servicii de
publicitate
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outdoor, publicitatea şi promovarea vânzărilor cu
privire la bunuri şi servicii, oferite prin mijloace de
telecomunicaţii sau pe cale electronică,
demonstraţii cu produse, marketing, cercetări în
marketing, studii
de marketing, organizarea de campanii
publicitare pentru mall-uri şi centre comerciale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 02610
(151) 04/04/2019
(732) SC CATENA SRL, BD. C.A.

ROSETTI NR. 1, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) 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)
NETLOG NC

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, pentru
cercetare, de navigaţie , geodezice, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate şi descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare şi de stocare
fără conţinut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măşti pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri şi înotători,
mănuşi de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei şi de uz sanitar.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.

───────

(210) M 2019 02611
(151) 04/04/2019
(732) NORD VEST NETWORK

SRL, ŞOS. CHITILEI NR. 232,
PARTER, CAM. 11, 12, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)

VTS ALTERNATIVE
TRANSPORT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 29.01.12

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

clase:
38. Telecomunicaţii.

───────
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(210) M 2019 02612
(151) 04/04/2019
(732) I STICK IT SRL, ALEEA

TRESTIANA 3, BL. 23, SC. B,
AP. 51, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) Protopopescu & Partners Cabinet
de Proprietate Industrială, CALEA
GRIVIŢEI NR. 164, BL. K, SC.
B, AP. 34, CAM. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

DECOSTICK
PERSONALIZĂRI INSPIRATE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Pânze pentru pictură, picturi, picturi artistice,
reproduceri de picturi, tatuaje temporare, rame
pentru fotografii, sticker (papetărie), autocolante,
autocolante personalizate, etichete autocolante,
albume de autocolante, autocolante (articole de
papetărie), autocolante pentru bara de protecţie
a maşinilor, stickere pentru automobile, picturi
(tablouri) înrămate sau nu, paspartuuri pentru
fotografii sau tablouri, şasiu pentru tablouri,
materiale imprimate, publicaţii imprimate,
fotografii imprimate, premii imprimate, embleme
imprimate, diplome imprimate, imprimeuri
pe pânze, imprimeuri cu desene animate,
papetărie imprimată, gravuri, tipărituri (gravuri),
autocolante (articole de papetărie), etichete
autocolante, bannere din hârtie, bannere de
afişaj fabricate din carton, bannere de afişaj
realizate din hârtie, cărţi de vizită, hârtie
pentru cărţi de vizită (semifinisat), suporturi
de birou pentru cărţi de vizită, plăcuţe pentru
şabloane, pliante, pliante informative tipărite,
pliante tipărite, afişe (postere).
40. Înrămare pentru tablouri, servicii de
încapsulare a materialelor în foi pentru
tablouri, mărirea lucrărilor de pictură, servicii
de transfer de picturi, imprimare, imprimări
tipografice, imprimare digitală, imprimarea
tricourilor, gravare fotografică a materialului
imprimat, imprimare de fotografii, imprimare
de imagini pe obiecte, imprimare de modele
decorative pe ambalajele pentru cadouri,

imprimare de motive pe ţesături, imprimare
după tipar de materiale textile, imprimare
pe materiale textile, imprimarea desenelor,
gravarea şabloanelor, gravare, ştanţare (gravare
prin presiune), servicii de gravare a plăcuţelor cu
nume, laminare, laminarea plasticului, laminarea
cartonului, laminarea hârtiei.
42. Proiectare de logotipuri pentru tricouri,
design de cărţi de vizită, cercetare în domeniul
designului, concepţie grafică de materiale
promoţionale, design artistic comercial, design
grafic asistat de calculator, design grafic, design
de imagini grafice şi semne distinctive pentru
identitatea corporativă, proiectare de articole de
papetărie, proiectare şi dezvoltare de produse
multimedia, elaborare de tehnici de pictură.

───────

(210) M 2019 02613
(151) 04/04/2019
(732) I STICK IT SRL, ALEEA

TRESTIANA 3, BL. 23, SC. B,
AP. 51, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) Protopopescu & Partners Cabinet
de Proprietate Industrială, CALEA
GRIVIŢEI NR. 164, BL. K, SC.
B, AP. 34, CAM. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

PRINTINGSTORE
de la idee la print

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.04.05

(591) Culori revendicate:mov închis, roz
magenta

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

16. Pânze pentru pictură, picturi, picturi artistice,
reproduceri de picturi, tatuaje temporare, rame
pentru fotografii, sticker (papetărie), autocolante,
autocolante personalizate, etichete autocolante,
albume de autocolante, autocolante (articole de
papetărie), autocolante pentru bara de protecţie
a maşinilor, stickere pentru automobile, picturi
(tablouri) înrămate sau nu, paspartuuri pentru
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fotografii sau tablouri, şasiu pentru tablouri,
materiale imprimate, publicaţii imprimate,
fotografii imprimate, premii imprimate, embleme
imprimate, diplome imprimate, imprimeuri
pe pânze, imprimeuri cu desene animate,
papetărie imprimată, gravuri, tipărituri (gravuri),
autocolante (articole de papetărie), etichete
autocolante, bannere din hârtie, bannere de
afişaj fabricate din carton, bannere de afişaj
realizate din hârtie, cărţi de vizită, hârtie
pentru cărţi de vizită (semifinisat), suporturi
de birou pentru cărţi de vizită, plăcuţe pentru
şabloane, pliante, pliante informative tipărite,
pliante tipărite, afişe (postere).
40. Înrămare pentru tablouri, servicii de
încapsulare a materialelor în foi pentru
tablouri, mărirea lucrărilor de pictură, servicii
de transfer de picturi, imprimare, imprimări
tipografice, imprimare digitală, imprimarea
tricourilor, gravare fotografică a materialului
imprimat, imprimare de fotografii, imprimare
de imagini pe obiecte, imprimare de modele
decorative pe ambalajele pentru cadouri,
imprimare de motive pe ţesături, imprimare
după tipar de materiale textile, imprimare
pe materiale textile, imprimarea desenelor,
gravarea şabloanelor, gravare, ştanţare (gravare
prin presiune), servicii de gravare a plăcuţelor cu
nume, laminare, laminarea plasticului, laminarea
cartonului, laminarea hârtiei.
42. Proiectare de logotipuri pentru tricouri,
design de cărţi de vizită, cercetare în domeniul
designului, concepţie grafică de materiale
promoţionale, design artistic comercial, design
grafic asistat de calculator, design grafic, design
de imagini grafice şi semne distinctive pentru
identitatea corporativă, proiectare de articole de
papetărie, proiectare şi dezvoltare de produse
multimedia, elaborare de tehnici de pictură.

───────

(210) M 2019 02614
(151) 04/04/2019
(732) DAN BONDREA, STR. BRAZDA

LUI NOVAC NR. 29, JUDEŢUL
DOLJ, CRAIOVA, 200960, DOLJ,
ROMANIA

(540)

GET-BEGET

(531) Clasificare Viena: 03.01.08; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2019 02615
(151) 04/04/2019
(732) ELENA CARMINA SAVA, BD.

CONSTANTIN BRANCOVEANU
NR. NR. 1, BL. M1, SC. 1, ET. 1,
AP. 5, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Divia

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

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

───────
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(210) M 2019 02616
(151) 04/04/2019
(732) SC B3 MEDIA INTERNATIONAL

SRL, STR. BUREBISTA NR.
1, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
TRUPA HORA

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, ăn special servicii oferite de
o formaţie de muzică.

───────

(210) M 2019 02617
(151) 04/04/2019
(732) NEGRU TIBERIU MARIUS

"FORESTER" ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ, STR. SIMION
PRODAN PROBU, MĂGINA,
JUDEŢUL ALBA, AIUD, ALBA,
ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)

URBAN WOODS

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.

───────

(210) M 2019 02618
(151) 04/04/2019
(732) CSABA ADRIAN LÁZÁR, STR.

MUNCII NR. 75, JUDEŢUL
BRAŞOV, RUPEA, 505500,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

APIS Transylvania

(531) Clasificare Viena: 03.13.04; 27.05.02;
27.05.04; 29.01.12

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

clase:
30. Miere, miere naturală, miere (pentru
alimentație), miere maturată natural, înlocuitori
de miere, miere cu trufe, miere de Helichrysum,
miere de Manuka, bomboane nemedicinale cu
miere, produse tartinabile dulci (miere), miere cu
plante aromatice, miere biologică pentru consum
uman, zahăr, miere, sirop de melasă, dulciuri
(nemedicinale) pe bază de miere, cremă de
zahăr invertit (miere artificială), pastile din miere
cu ierburi aromatice (dulciuri), preparate din
cereale acoperite cu zahăr și miere.

───────

(210) M 2019 02619
(151) 04/04/2019
(732) GLOBAL RECORDS SRL, STR.

CATEDRALA TINERETULUI NR. 3,
JUDEŢUL CONSTANŢA
, SCHITU, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

GRAN ERROR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.14
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 02620
(151) 04/04/2019
(732) CLAUDIU ADAM, ALEEA CODRII

NEAMŢULUI NR. 13, BL. NB 1, SC.
1, AP. 48, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
032432, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Alpha Barbershop

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.

───────

(210) M 2019 02621
(151) 04/04/2019
(732) LORICONS SRL, STR. IVÁNYI

ÖDÖN NR. 7, JUDEŢUL BIHOR,
ORADEA, 410575, BIHOR,
ROMANIA

(740) SC INTELECT SRL, B-DUL DACIA
NR.48, BL.D-10, AP.3, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410346

(540)
PRICHINDEL

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

24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────


