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Cereri Mărci publicate în 11/12/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 08600 04/12/2019 SHAPERS HUB SRL green Please

2 M 2019 08602 04/12/2019 ASMIN SWEET DISTRIBUTION
SRL

77 XL

3 M 2019 08649 04/12/2019 PROCLINIC SRL Trai Sănătos Trup şi suflet,
pentru tine

4 M 2019 08650 04/12/2019 PROCLINIC SRL AsociaţiaTrai Sănătos Trup şi
suflet, pentru tine

5 M 2019 08651 04/12/2019 PROCLINIC SRL SOPHIA O alegere înţeleaptă

6 M 2019 08652 04/12/2019 PROCLINIC SRL Farmacia Socială

7 M 2019 08654 04/12/2019 PROCLINIC FOR LIFE SRL PRO CLINIC CENTRUL
MEDICAL

8 M 2019 08658 04/12/2019 Adrian Marius Gaitan ROKS

9 M 2019 08659 04/12/2019 PANDA GRILL EXPRESS SRL PUII MEI

10 M 2019 08662 04/12/2019 PRODVINALCO S.A. V-30

11 M 2019 08663 04/12/2019 SC DRUCKFARBEN ROMANIA
SRL

KRAFT Plaster

12 M 2019 08664 04/12/2019 SC MATIAS GROUP SRL RESTAURANTUL CETĂȚII-
TAVERNĂ

13 M 2019 08665 04/12/2019 VICTOR GABRIEL STREZA CHUDO SHIATSU ZEN
ROMÂNIA

14 M 2019 08666 04/12/2019 SC TOTAL INVEST SRL Farmaciile MAGNA

15 M 2019 08667 04/12/2019 SC TOTAL INVEST SRL MAGNA FARM

16 M 2019 08668 04/12/2019 CRISMAN CASH & CARRY
S.R.L.

CRISMAN

17 M 2019 08669 04/12/2019 NICOLAE STOIAN IRON FIST NICOLAE STOIAN
KYOKUSHIN KARATE -
KICKBOXING

18 M 2019 08670 04/12/2019 CRISMAN CASH & CARRY
S.R.L.

CrisZZy Ananas

19 M 2019 08671 04/12/2019 CRISMAN CASH & CARRY
S.R.L.

CrisZZy Cola

20 M 2019 08672 04/12/2019 SC NEVACADEMY SRL eBIKE24.RO

21 M 2019 08673 04/12/2019 CRISMAN CASH & CARRY
S.R.L.

CrisZZy Fresh Lemon
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2019 08674 04/12/2019 CRISMAN CASH & CARRY

S.R.L.
CrisZZy Fresh Orange

23 M 2019 08675 04/12/2019 CRISMAN CASH & CARRY
S.R.L.

CrisZZy Pere

24 M 2019 08676 04/12/2019 CRISMAN CASH & CARRY
S.R.L.

CrisZZy Fructe de pădure

25 M 2019 08677 04/12/2019 PHARMEX ROM INDUSTRY
S.R.L.

ENZYMILL

26 M 2019 08678 04/12/2019 PHARMEX ROM INDUSTRY
S.R.L.

OPTIMA FORTE

27 M 2019 08679 04/12/2019 DIEGO KERESKEDELMI ES
SZOLGALTATO KFT

WOOD-STEP LAMINATE
FLOORING

28 M 2019 08680 04/12/2019 PHARMEX ROM INDUSTRY
S.R.L.

KALMAFORT

29 M 2019 08681 04/12/2019 PHARMEX ROM INDUSTRY
S.R.L.

ENTEFLAVIN

30 M 2019 08682 04/12/2019 PHARMEX ROM INDUSTRY
S.R.L.

RINO SINUS

31 M 2019 08683 04/12/2019 PHARMEX ROM INDUSTRY
S.R.L.

OSTEO CARE

32 M 2019 08684 04/12/2019 PHARMEX ROM INDUSTRY
S.R.L.

JOINT CARE

33 M 2019 08685 04/12/2019 PHARMEX ROM INDUSTRY
S.R.L.

TUSIN STOP

34 M 2019 08686 04/12/2019 NATIONAL PAINTS FACTORIES
COMPANY SA

NATIONAL PAINTS TOP

35 M 2019 08687 04/12/2019 MARA VASILE ARASOUND EVENTS AS
IMAGINED

36 M 2019 08688 04/12/2019 SC BIOEEL MANUFACTURING
SRL

SOMNUS

37 M 2019 08689 04/12/2019 SC TOTAL INVEST SRL Farmacia magna sănătate, viaţă
lungă!

38 M 2019 08690 04/12/2019 AMZ RANK SUPORT SRL bellfyd

39 M 2019 08691 04/12/2019 BOTTLE BRANDS SRL s'Eté BRUT ROSÉ

40 M 2019 08692 04/12/2019 POWER REHAB SRL POWER REHAB

41 M 2019 08693 04/12/2019 BOTTLE BRANDS SRL Vimn

42 M 2019 08694 04/12/2019 BOTTLE BRANDS SRL tabardos

43 M 2019 08695 04/12/2019 BOTTLE BRANDS SRL BOTTLED BRANDS
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
44 M 2019 08696 04/12/2019 BOTTLE BRANDS SRL SF ARDE DEGUSTATA SI

APROBATA DE CER

45 M 2019 08697 04/12/2019 GUST DE VARA SRL ǵust de vară organic

46 M 2019 08698 04/12/2019 MIHAI IONUT GRAJDEANU OLIMPIADA DE BENZI
DESENATE

47 M 2019 08699 04/12/2019 PLASTIC & PAPER
DISTRIBUTION SRL

BARRIER VACUUM BAGS

48 M 2019 08700 04/12/2019 EVAL SERVICII GENERAL
S.R.L.

SUPER BURGER EPL

49 M 2019 08701 04/12/2019 ELKEM ASA BARINOC

50 M 2019 08702 04/12/2019 Dow AgroSciences LLC VIPER COMPACT

51 M 2019 08703 04/12/2019 ALEXANDRU VALENTIN
CRISTINOI

favr. fruits and veggies reborn

52 M 2019 08704 04/12/2019 MODA RESEARCH SRL Bi ECO FASHION

53 M 2019 08705 04/12/2019 SOUNDWAVE TATTOO SRL SOUNDWAVES TATTOO

54 M 2019 08706 04/12/2019 SC PRISMATECH IMPEX SRL 4thCorner

55 M 2019 08707 04/12/2019 SC RIVIERA BIKE SRL blademotors.ro

56 M 2019 08708 04/12/2019 SC BOHEMIA SRL CLEAN PROTECT

57 M 2019 08709 04/12/2019 TRACTARI GROUPTIM SRL

58 M 2019 08710 04/12/2019 British American Tobacco
(Brands) Limited

Embassy

59 M 2019 08712 04/12/2019 ASOCIATIA MAGICAMP ASOCIAȚIA magic

60 M 2019 08713 04/12/2019 ASOCIATIA SAMAS Cutia Bebelusului
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(210) M 2019 08600
(151) 04/12/2019
(732) SHAPERS HUB SRL, STR.

PLANTELOR NR. 5, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

green Please

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde (RGB 108 172
59), mov (RGB 158 31 99)

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

31. Produse agricole, grăunţe şi seminţe brute
şi neprocesate, seminte naturale, seminte de
fructe, fructe şi legume proaspete, ierburi
proaspete, plante şi flori naturale, bulbi si
răsaduri pentru reproducerea plantelor, puieţi şi
seminţe pentru plantare.
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.
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
cuprinse în clasele 31, 32 (exceptând
transportul), pentru a permite terților să le vadă
şi să le cumpere comod, servicii de comerţ
cu produse sub formă de magazine en-gros
sau en-detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web,
aplicaţiilor de calculator sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de comerţ prin intermediul
site-urilor web, servicii de comerţ electronic, şi
anume furnizarea şi sistematizarea de date şi
informaţii despre produse şi servicii prin reţele
de telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de
vânzare, promovarea de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de
comunicaţii, furnizarea unei pieţe online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, demonstraţii cu produse, gestiunea
afacerilor comerciale, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,

publicitate, publicitate prin poştă, postarea
de afişe publicitare, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eşantioane,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comerţ, publicarea
de texte publicitare, derularea de campanii
promoţionale, toate aceste servicii în legătură cu
produsele din clasele 31 si 32.

───────

(210) M 2019 08602
(151) 04/12/2019
(732) ASMIN SWEET DISTRIBUTION

SRL, SAT SINDRILITA, DN 2, JUD.
ILFOV, COM. GANEASA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

77 XL

(531) Clasificare Viena: 27.07.17; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

(591) Culori revendicate:roşu, auriu, verde,
alb

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

30. Biscuiţi/fursecuri, bomboane, caramele
(bomboane), napolitane, gumă de mestecat,
gumă de mestecat pentru reîmprospătarea
respiraţiei, ciocolată, jeleuri de fructe (produse
de cofetărie), dropsuri, pastile şi dulciuri
(produse de cofetărie).
35. Servicii de administrare comercială, servicii
de agenţii de import export, servicii de
desfacere, promovarea bunurilor altora, servicii
de vânzări pentru terţi, servicii de achiziţie
de bunuri şi servicii pentru terţi, distribuire
de materiale publicitare, informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori, licenţe de
servicii şi produse pentru terţi, răspândirea de
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materiale publicitare, prezentare de produse prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzare,
promovarea vânzărilor pentru terţi, publicitate
prin orice mijloace, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de radio, televiziune de teleshopping, informaţii
şi sfaturi comerciale pentru consumatori, toate
aceste servicii pentru produsele: biscuiţi/
fursecuri, bomboane, caramele (bomboane),
napolitane, gumă de mestecat, gumă de
mestecat pentru reîmprospătarea respiraţiei,
ciocolată, jeleuri de fructe (produse de cofetărie),
dropsuri, pastile şi dulciuri (produse de
cofetărie).
39. Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, distribuţie de mărfuri, în colete
pentru stocare şi livrare, toate aceste
servicii pentru produsele: biscuiţi/fursecuri,
bomboane, caramele (bomboane), napolitane,
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
reîmprospătarea respiraţiei, ciocolată, jeleuri de
fructe (produse de cofetărie), dropsuri, pastile şi
dulciuri (produse de cofetărie).

───────

(210) M 2019 08649
(151) 04/12/2019
(732) PROCLINIC SRL, STR. ROMANĂ

NR. 5, BL. D3B, SC. 5, ET. 2,
AP. 100, JUD. GALAŢI, GALAŢI,
GALAȚI, ROMANIA

(740) CĂVESCU & ASOCIAŢII , STRADA
GRIVIŢA 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ROMANIA

(540)

Trai Sănătos Trup
şi suflet, pentru tine

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
16. Anuare (publicații tipărite), almanahuri,
agende, broșuri cu informații farmaceutice,

buletine (materiale tipărite), calendare,
cataloage, ghiduri tipărite, jurnale, periodice
tipărite, periodice, pliante, publicații educative,
reviste ca suplimente la ziare, reviste (publicații
periodice), reviste medicale tipărite, tipărituri,
ziare.

───────

(210) M 2019 08650
(151) 04/12/2019
(732) PROCLINIC SRL, STR. ROMANĂ

NR. 5, BL. D3B, SC. 5, ET. 2,
AP. 100, JUD. GALAŢI, GALAŢI,
GALAȚI, ROMANIA

(740) CĂVESCU & ASOCIAŢII , STRADA
GRIVIŢA 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ROMANIA

(540)

AsociaţiaTrai Sănătos
Trup şi suflet, pentru tine

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

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

clase:
36. Strângere de fonduri de binefacere,
colecte de fonduri de binefacere în cadrul
evenimentelor de divertisment, coordonarea
activităților de strângere de fonduri caritabile,
coordonarea activităților de strângere de
fonduri în scopuri comerciale, coordonarea
evenimentelor de strângere de fonduri caritabile,
coordonarea strângerilor de fonduri, furnizare
de informații privind colectarea de fonduri
de binefacere, investiții de fonduri în scopuri
caritabile, organizare de colecte de fonduri
de binefacere, organizare de colecte de
binefacere (pentru terți), organizare de colecte
în scopuri caritabile, organizare de finanțări
pentru proiecte umanitare, organizare de fonduri
pentru proiecte de ajutor extern, servicii
caritabile, și anume servicii financiare, servicii
de binefacere în domeniul donațiilor monetare,
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servicii de fonduri de binefacere, servicii de
subvenții financiare, servicii filantropice privind
donațiile financiare, sponsorizare financiară,
sponsorizarea financiară a evenimentelor
culturale, strângere de fonduri în scopuri
comemorative.

───────

(210) M 2019 08651
(151) 04/12/2019
(732) PROCLINIC SRL, STR. ROMANĂ

NR. 5, BL. D3B, SC. 5, ET. 2,
AP. 100, JUD. GALAŢI, GALAŢI,
GALAȚI, ROMANIA

(740) CĂVESCU & ASOCIAŢII , STRADA
GRIVIŢA 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ROMANIA

(540)

SOPHIA O alegere înţeleaptă

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 19.03.03;
19.03.25; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, servicii
de agenţii de import-export, regruparea
în avantajul terţilor a produselor
farmaceutice, medicamentelor, articolelor
ortopedice, cosmetice, parfumerie, suplimente
alimentare pentru copii (cu excepţia transportului
lor) a produselor mentionate în clasele 03, 05,
09,10, 16, 28 si 30 permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod, servicii
pentru fidelizarea clientelei cu ajutorul cardurilor
care le permit clienţilor obţinerea unor reduceri
la preţul produselor datorită folosirii repetate a
cardurilor cu ocazia achizitiei produselor, servicii
de comerţ oferite de lanţ de farmacii, servicii de
agenţii de import-export de produse medicale,
farmaceutice şi igenice.
44. Consultanţă în domeniul medical,
farmaceutic, servicii prestate de farmacişti,
servicii de farmacie (prepararea reţetelor).

───────

(210) M 2019 08652
(151) 04/12/2019
(732) PROCLINIC SRL, STR. ROMANĂ

NR. 5, BL. D3B, SC. 5, ET. 2,
AP. 100, JUD. GALAŢI, GALAŢI,
GALAȚI, ROMANIA

(740) CĂVESCU & ASOCIAŢII , STRADA
GRIVIŢA 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ROMANIA

(540)

Farmacia Socială

(531) Clasificare Viena: 24.13.13; 02.09.15;
27.05.02; 27.05.24; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, servicii
de agenţii de import-export, regruparea
în avantajul terţilor a produselor
farmaceutice, medicamentelor, articolelor
ortopedice, cosmetice, parfumerie, suplimente
alimentare pentru copii (cu excepţia transportului
lor), permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod, servicii pentru fidelizarea
clientelei cu ajutorul cardurilor care le permit
clienţilor obţinerea unor reduceri la preţul
produselor datorită folosirii repetate a cardurilor
cu ocazia achizitiei produselor, servicii de
comerţ oferite de lanţ de farmacii, servicii de
agenţii de import-export de produse medicale,
farmaceutice şi igenice.
44. Consultanţă în domeniul medical,
farmaceutic, servicii prestate de farmacişti,
servicii de farmacie (prepararea reţetelor).

───────
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(210) M 2019 08654
(151) 04/12/2019
(732) PROCLINIC FOR LIFE SRL,

STR. ROMANĂ NR. 5, BL. D3B,
SC. 5, ET. 2, AP. 100, CAM. 1,
JUDEȚUL GALAȚI, GALAȚI,
GALAȚI, ROMANIA

(740) CĂVESCU ŞI ASOCIAŢII SRL,
STR. GRIVIŢA NR.37E, OTOPENI,
067000, ILFOV, ROMANIA

(540)

PRO CLINIC
CENTRUL MEDICAL

(531) Clasificare Viena: 02.07.23; 26.01.03;
26.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde deschis,
galben deschis

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

44. Servicii medicale, servicii de analize
medicale, servicii ale clinicilor medicale,
servicii de îngrijiri medicale, furnizare de
servicii medicale, servicii medicale oferite
de clinici medicale, servicii de examinări
medicale, servicii de consultanţă legate de
servicii medicale, servicii medicale pentru
tratamentul pielii, servicii medicale de staţiuni
balneare, servicii oferite de clinici medicale,
servicii pentru pregătirea rapoartelor medicale,
servicii medicale în domeniul nefrologiei,
servicii medicale în domeniul diabetului,
servicii medicale şi de sănătate, servicii
medicale în domeniul oncologiei, servicii
de caritate, respectiv furnizarea de servicii
medicale, servicii de recuperare a informaţiilor
medicale, servicii de furnizare de informaţii
medicale, servicii medicale de evaluare a
sănătăţii, servicii medicale de staţiune de
tratament, furnizare de informaţii despre servicii
medicale, servicii de consultanţă în domeniul
asistenţei medicale, servicii medicale, şi anume,
fertilizare în vitro, servicii medicale pentru
diagnosticarea bolilor corpului omenesc, servicii
medicale oferite printr-o reţea de furnizori de
servicii medicale pe bază contractuală, servicii
medicale pentru tratamentul afecţiunilor corpului
omenesc, servicii de analize medicale pentru
diagnosticul cancerului, servicii medicale pentru

tratamentul cancerului de piele, servicii medicale
de diagnostic (testare şi analiză), servicii
consultative privind aparate şi instrumente
medicale, servicii de clinici medicale şi de
sănătate, servicii de informaţii medicale furnizate
pe internet, servicii de analize medicale
pentru boli cardiovasculare, servicii medicale în
domeniul tratamentului durerilor cronice, servicii
de consiliere în materie de probleme medicale,
servicii medicale de şedere de sănătate la fermă,
servicii de
consiliere în materie de instrumente medicale,
consultanţă şi servicii de informaţii despre
produse medicale, servicii de teste medicale
pentru diagnosticul şi tratamentul bolilor, servicii
de analize medicale pentru diagnosticul şi
pronosticul cancerului, servicii de analize
medicale în cadrul tratamentului pentru
pacienţi, servicii de tratamente medicale
oferite de clinici şi spitale, servicii medicale
pentru îndepărtarea, tratamentul şi prelucrarea
măduvei osoase, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul şi prelucrarea sângelui
uman, servicii medicale pentru îndepărtarea,
tratamentul şi prelucrarea celulelor stem, servicii
medicale pentru îndepărtarea, tratamentul
şi prelucrarea celulelor umane, servicii de
analize medicale în cadrul tratamentului pentru
persoane, servicii de clinici medicale de zi pentru
copii bolnavi, furnizare de servicii online de
fişe medicale, cu excepţia odontologiei, servicii
de asistenţă şi analize medicale referitoarea la
tratamentul pacienţilor, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul şi prelucrarea sângelui
din cordonul ombilical, servicii medicale şi
pentru sănătate referitoare la ADN, genetică şi
testarea genetică, servicii oferite de laboratoare
medicale pentru analiza probelor recoltate de la
pacienţi, servicii de analize medicale în cadrul
tratamentului pentru persoane, prestate de un
laborator medical, servicii oferite de laboratoare
medicale pentru analiza probelor de sânge
recoltate de la pacienţi.

───────
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(210) M 2019 08658
(151) 04/12/2019
(732) Adrian Marius Gaitan, STR.

REPUBLICII NR. 2, JUDEȚUL
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)
ROKS

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2019 08659
(151) 04/12/2019
(732) PANDA GRILL EXPRESS SRL,

STR. AGRICULTURII NR. 56,
JUDEȚUL BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

PUII MEI

(531) Clasificare Viena: 03.07.03; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13; 11.01.25; 11.03.07

(591) Culori revendicate:roșu, galben, negru
(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.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 08662
(151) 04/12/2019
(732) PRODVINALCO S.A., CALEA

BACIULUI, NR.2 - 4, CLUJ-
NAPOCA, 400230, CLUJ,
ROMANIA

(540)
V-30

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

33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 08663
(151) 04/12/2019
(732) SC DRUCKFARBEN ROMANIA

SRL, STR. ATOMIŞTILOR NR.
17-23, JUD. ILFOV, MĂGURELE,
ILFOV, ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, B-DUL CORNELIU COPOSU
NR.7, BL. 104, SC. 2, AP. 31,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
KRAFT Plaster

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

2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
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lemnului, coloranți, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.

───────

(210) M 2019 08664
(151) 04/12/2019
(732) SC MATIAS GROUP SRL, ALEEA

SF. CAPISTRANO NR. 1, JUD.
ALBA, ALBA IULIA, 510011, ALBA,
ROMANIA

(540)
RESTAURANTUL

CETĂȚII- TAVERNĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Design interior pentru restaurante.
43. Restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurant și bar.

───────

(210) M 2019 08665
(151) 04/12/2019
(732) VICTOR GABRIEL STREZA, STR.

BISERICII ROMANE NR. 115, AP.
112, JUDEŢ BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, 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)

CHUDO SHIATSU
ZEN ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.
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───────

(210) M 2019 08666
(151) 04/12/2019
(732) SC TOTAL INVEST SRL, STR.

GUTINULUI, NR. 5, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, ROMANIA

(540)
Farmaciile MAGNA

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2019 08667
(151) 04/12/2019
(732) SC TOTAL INVEST SRL, STR.

GUTINULUI, NR. 5, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, ROMANIA

(540)
MAGNA FARM

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substan țe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluși, suplimente alimentare pentru
oameni și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
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 08668
(151) 04/12/2019
(732) CRISMAN CASH & CARRY

S.R.L., STR. PIELARI NR. 14, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

CRISMAN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.04

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
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şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată) (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

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 protecţie 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
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri(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).

───────

(210) M 2019 08669
(151) 04/12/2019
(732) NICOLAE STOIAN, STR.

FELEACU NR. 9, BL. 12B, SC.
1, ET. 4, AP. 16, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

IRON FIST NICOLAE
STOIAN KYOKUSHIN

KARATE - KICKBOXING

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 02.09.18;
26.01.03; 26.01.16; 26.01.18; 27.05.01;
27.05.17; 01.01.05

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2019 08670
(151) 04/12/2019
(732) CRISMAN CASH & CARRY

S.R.L., STR. PIELARI NR. 14, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

CrisZZy Ananas

(531) Clasificare Viena: 05.07.17; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15; 25.01.15

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

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

32. Băuturi non-alcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2019 08671
(151) 04/12/2019
(732) CRISMAN CASH & CARRY

S.R.L., STR. PIELARI NR. 14, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

CrisZZy Cola

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15; 25.01.15

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

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

32. Băuturi non-alcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2019 08672
(151) 04/12/2019
(732) SC NEVACADEMY SRL, STR.

STEJERISULUI NR. 25, ETAJ S3,
APT. 8, JUD. BRASOV, BRASOV,
500122, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
eBIKE24.RO

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

35. Publicitate, administrație comercială.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2019 08673
(151) 04/12/2019
(732) CRISMAN CASH & CARRY

S.R.L., STR. PIELARI NR. 14, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12 - 14,
BIROUL 2, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

CrisZZy Fresh Lemon

(531) Clasificare Viena: 27.05.25; 05.07.12;
05.03.13; 29.01.14

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

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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32. Băuturi non-alcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2019 08674
(151) 04/12/2019
(732) CRISMAN CASH & CARRY

S.R.L., STR. PIELARI NR. 14, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

CrisZZy Fresh Orange

(531) Clasificare Viena: 27.05.25; 05.07.11;
05.03.13; 29.01.15

(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
verde, gri, alb, roz, negru

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

32. Băuturi non-alcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2019 08675
(151) 04/12/2019
(732) CRISMAN CASH & CARRY

S.R.L., STR. PIELARI NR. 14, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12 - 14,
BIROUL 2, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

CrisZZy Pere

(531) Clasificare Viena: 27.05.25; 05.03.13;
05.07.15; 29.01.14

(591) Culori revendicate:galben, verde, alb,
maro

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

32. Băuturi non-alcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2019 08676
(151) 04/12/2019
(732) CRISMAN CASH & CARRY

S.R.L., STR. PIELARI NR. 14, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12 - 14,
BIROUL 2, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

CrisZZy Fructe de pădure

(531) Clasificare Viena: 27.05.10; 27.05.25;
05.07.24; 29.01.15
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(591) Culori revendicate:roz, roşu, albastru,
indigo, alb, galben, verde, negru

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

32. Băuturi non-alcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2019 08677
(151) 04/12/2019
(732) PHARMEX ROM INDUSTRY

S.R.L., STR. CRIZANTEMELOR
NR. 1, SAT MOGOŞOAIA, JUD.
ILFOV, COMUNA MOGOŞOAIA,
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)
ENZYMILL

(511) 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 protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 08678
(151) 04/12/2019
(732) PHARMEX ROM INDUSTRY

S.R.L., STR. CRIZANTEMELOR
NR. 1, JUDEŢ ILFOV, SAT
MOGOŞOAIA, MOGOŞOAIA,
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)
OPTIMA FORTE

(511) 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 protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 08679
(151) 04/12/2019
(732) DIEGO KERESKEDELMI ES

SZOLGALTATO KFT, STR.
BETON, NR. 26, DABAS, H-2372,
UNGARIA

(540)

WOOD-STEP
LAMINATE FLOORING

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24
(591) Culori revendicate:rosu (RGB R237

G28 B36), verde (RGB R0 G131 B72),
alb

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

27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din
materiale textile.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.

───────

(210) M 2019 08680
(151) 04/12/2019
(732) PHARMEX ROM INDUSTRY

S.R.L., STR. CRIZANTEMELOR
NR. 1, JUDEŢ ILFOV, SAT
MOGOŞOAIA, MOGOŞOAIA,
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)
KALMAFORT

(511) 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 protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)

───────
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(210) M 2019 08681
(151) 04/12/2019
(732) PHARMEX ROM INDUSTRY

S.R.L., STR. CRIZANTEMELOR
NR. 1, JUDEŢ ILFOV, SAT
MOGOŞOAIA, MOGOŞOAIA,
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)
ENTEFLAVIN

(511) 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 protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)

───────

(210) M 2019 08682
(151) 04/12/2019
(732) PHARMEX ROM INDUSTRY

S.R.L., STR. CRIZANTEMELOR
NR. 1, JUDEŢ ILFOV, SAT
MOGOŞOAIA, MOGOŞOAIA,
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)
RINO SINUS

(511) 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 protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)

───────
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(210) M 2019 08683
(151) 04/12/2019
(732) PHARMEX ROM INDUSTRY

S.R.L., STR. CRIZANTEMELOR
NR. 1, JUDEŢ ILFOV, SAT
MOGOŞOAIA, MOGOŞOAIA,
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)
OSTEO CARE

(511) 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 protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)

───────

(210) M 2019 08684
(151) 04/12/2019
(732) PHARMEX ROM INDUSTRY

S.R.L., STR. CRIZANTEMELOR
NR. 1, JUDEŢ ILFOV, SAT
MOGOŞOAIA, MOGOŞOAIA,
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)
JOINT CARE

(511) 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 protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)

───────
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(210) M 2019 08685
(151) 04/12/2019
(732) PHARMEX ROM INDUSTRY

S.R.L., STR. CRIZANTEMELOR
NR. 1, JUDEŢ ILFOV, SAT
MOGOŞOAIA, MOGOŞOAIA,
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)
TUSIN STOP

(511) 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 protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)

───────

(210) M 2019 08686
(151) 04/12/2019
(732) NATIONAL PAINTS FACTORIES

COMPANY SA, STR.
CONSTANTIN LANGA NR.
103, JUDEŢUL IAŞI, COMUNA
MIROSLAVA, 707305, IAȘI,
ROMANIA

(740) Cabinet Individual Proprietate
Industriala Cătălin Neagu, STR.
ŢUŢEA PETRE, NR. 5, BL. 909, TR.
1, ET. 3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI,
700730, ROMANIA

(540)

NATIONAL PAINTS TOP

(531) Clasificare Viena: 26.13.01; 26.11.05;
27.05.02; 27.05.24

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
Reflex Blue C), roşu (Pantone Red
032C)

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

2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie şi pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────
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(210) M 2019 08687
(151) 04/12/2019
(732) MARA VASILE, ALEEA

HORTENSIEI NR. 1, BL. E1,
SC. A, ET. 8, AP. 33, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
ROMANIA

(740) S.C. VOX LEGIS INT. S.R.L., STR.
RĂCARI NR. 51, BLOC 70, SCARA
1, ETAJ 1, APT. 7, CAMERA
2, SECTOR 3,, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ARASOUND EVENTS
AS IMAGINED

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13

(591) Culori revendicate:turcoaz, verde,
albastru

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

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).
38. Telecomunicaţii (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 08688
(151) 04/12/2019
(732) SC BIOEEL MANUFACTURING

SRL, STR. BEGA NR. 5D,
JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU-
MUREȘ, MUREȘ, ROMANIA

(540)
SOMNUS

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2019 08689
(151) 04/12/2019
(732) SC TOTAL INVEST SRL, STR.

GUTINULUI, NR. 5, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 400090,
CLUJ, ROMANIA

(740) Sabin Funar, STR. STADIONULUI
NR. 25, JUDEŢUL CLUJ,
FLOREŞTI, 407280, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Farmacia magna
sănătate, viaţă lungă!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
7479C), gri (Pantone 430C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse
de parfumerie, uleiuri esenţiale, preparate pentru
albit și alte substanțe pentru spălat, preparate
pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți,
articole ortopedice, material de sutură,
dispozitive terapeutice și de asistență adaptate
pentru persoane
cu handicap, aparate de masaj, aparate,
dispozitive și articole pentru alăptarea
bebelușilor, aparate,
dispozitive și articole pentru activitatea sexuală.
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 08690
(151) 04/12/2019
(732) AMZ RANK SUPORT SRL, SR.

COCONARI NR. 100, JUDEŢUL
BUZĂU, POSTA CALNAU, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

bellfyd

(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 26.11.01;
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru
închis

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc în
folosul terţilor a unei game variate de bunuri,
în special: produse pentru albirea dinţilor, pixuri
tactice,
instalaţii şi ornamente cu led, proiectoare laser,
aparate pentru ascuţirea cuţitelor, seturi de
cuţite, produse
pentru decorarea casei, accesorii pentru baie,
produse pentru bucătărie şi bar, produse şi
accesorii pentru
curăţenie, produse şi accesorii pentru grădină,
accesorii pentru animale de companie, produse
pentru
organizare şi depozitare, accesorii pentru
telefoane mobile, accesorii pentru laptop-uri şi
PC (exceptând
transportul lor) permiţând clienţilor să vadă şi
să cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
aceste servicii pot
fi furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, al caselor de vânzare cu
ridicata, prin
intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin
mijloacele electronice pentru vânzarea de
produse, al site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping,
servicii de agenţii de import-export.
39. Transport, ambalarea si depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
04/12/2019

(210) M 2019 08691
(151) 04/12/2019
(732) BOTTLE BRANDS SRL,

STR. SPERANŢEI NR. 21B,
PARTER, CAMERA 1, COMUNA
CORBEANCA, JUDEŢUL ILFOV,
SAT CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

s'Eté BRUT ROSÉ

(531) Clasificare Viena: 25.01.05; 25.01.25;
26.05.16; 26.05.18; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
8782C), roşu (Pantone 178C)

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor

───────

(210) M 2019 08692
(151) 04/12/2019
(732) POWER REHAB SRL, STR.

FLORILOR NR. 2, COMUNA SURA
MARE, JUDEŢUL SIBIU, SAT
SURA MARE, SIBIU, ROMANIA

(540)

POWER REHAB

(531) Clasificare Viena: 14.01.10; 27.05.01;
29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
368), negru (Pantone 432)

(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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2019 08693
(151) 04/12/2019
(732) BOTTLE BRANDS SRL, STR.

SPERANŢEI NR. 21B, PARTER,
CAMERA NR. 1, COMUNA
CORBEANCA, JUDEŢUL ILFOV,
SAT CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Vimn

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.04; 27.05.10

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2019 08694
(151) 04/12/2019
(732) BOTTLE BRANDS SRL, STR.

SPERANŢEI NR. 21B, PARTER,
CAMERA NR. 1, COMUNA
CORBEANCA, JUDEŢUL ILFOV,
SAT CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

tabardos

(531) Clasificare Viena: 13.03.09; 19.07.17;
13.03.02; 27.05.01; 27.05.08; 26.11.13

(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone 2955C), albastru deschis
(Pantone 656C), auriu (Pantone 876C)

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

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.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────
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(210) M 2019 08695
(151) 04/12/2019
(732) BOTTLE BRANDS SRL, STR.

SPERANŢEI NR. 21B, PARTER,
CAMERA NR. 1, COMUNA
CORBEANCA, JUDEŢUL ILFOV,
SAT CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

BOTTLED BRANDS

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.10

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

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.

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2019 08696
(151) 04/12/2019
(732) BOTTLE BRANDS SRL, STR.

SPERANŢEI NR. 21B, PARTER,
CAMERA NR. 1, COMUNA
CORBEANCA, JUDEŢUL ILFOV,
SAT CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

SF ARDE DEGUSTATA
SI APROBATA DE CER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.01.03;
02.01.23; 13.01.05; 13.03.09; 15.01.01;
05.07.14; 26.01.05; 26.01.14; 26.01.17;
26.01.18; 26.01.21; 26.05.09; 01.15.05;
11.03.02; 19.07.01

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
8384C), crem (Pantone 7499C), roz,
maro

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────
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(210) M 2019 08697
(151) 04/12/2019
(732) GUST DE VARA SRL, STR.

CORALILOR NR. 69N, CAM. 4,
ET. 1, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ǵust de vară organic

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10
(591) Culori revendicate:verde deschis

(Pantone 388C), verde închis (Pantone
378C)

(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.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.

───────

(210) M 2019 08698
(151) 04/12/2019
(732) MIHAI IONUT GRAJDEANU, STR.

ROZELOR NR. 13, BL. E, SC. C,
AP. 33, ET. 1, JUDEŢ CONSTANŢA,
MANGALIA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)
OLIMPIADA DE

BENZI DESENATE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj , materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 08699
(151) 04/12/2019
(732) PLASTIC & PAPER

DISTRIBUTION SRL, STR.
ORIZONTULUI NR. 4, SAT VIŞAN,
JUD. IAŞI, COMUNA BÂRNOVA,
IAȘI, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, BL. C7, SC.3,
AP. 96, JUD. CLUJ, COMUNA
FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

BARRIER VACUUM BAGS
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(531) Clasificare Viena: 26.01.14; 26.01.12;
27.05.01

(591) Culori revendicate:albastru, negru
(511) 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, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2019 08700
(151) 04/12/2019
(732) EVAL SERVICII GENERAL S.R.L.,

BD. NICOLAE BALCESCU NR.
117, BL. S1A, SC. C, ET. 4, AP. 15,
PITEŞTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

SUPER BURGER EPL

(531) Clasificare Viena: 26.04.10; 26.04.18;
27.05.02; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.04

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
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.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 08701
(151) 04/12/2019
(732) ELKEM ASA, DRAMMENSVEIEN

169,, OSLO, 0277, NORVEGIA
(740) ROMINVENT S.A., STR ERMIL

PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BARINOC

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

6. Aliaje aditive pentru producerea fierului şi
oţelului.

───────

(210) M 2019 08702
(151) 04/12/2019
(732) Dow AgroSciences LLC, 9330

ZIONSVILLE ROAD,, INDIANA
46268,, INDIANAPOLIS,, STATELE
UNITE ALE AMERICII

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

(540)
VIPER COMPACT

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

5. Erbicide de uz agricol.
───────
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(210) M 2019 08703
(151) 04/12/2019
(732) ALEXANDRU VALENTIN

CRISTINOI, STR. CONSTANTIN
BRÂNCUȘI NR. 11, BL. D16,
SC. 6, ET. 7, AP. 231, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

favr. fruits and veggies reborn

(531) Clasificare Viena: 26.03.01; 26.03.18;
27.05.02; 27.05.10; 27.05.17

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

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).

───────

(210) M 2019 08704
(151) 04/12/2019
(732) MODA RESEARCH SRL, SOS.

STEFAN CEL MARE NR 44, BL.
33A, SC. 1, ET. 4, AP. 12, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) DENNEMEYER & ASSOCIATES
S.R.L., STR. AUREL VLAICU, NR.
94, ET. I, JUDEŢ BRAŞOV, 500178
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Bi ECO FASHION

(531) Clasificare Viena: 05.03.20; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, folii şi pungi pentru
ambalat şi împachetat
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.

───────
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(210) M 2019 08705
(151) 04/12/2019
(732) SOUNDWAVE TATTOO SRL, ŞOS.

SĂLAJ NR. 349, BL.1, ET.1, AP.15,
CAM.2, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR
1,, BUCUREŞTI, 010497

(540)

SOUNDWAVES TATTOO

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.02;
27.05.17

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de salvare
și didactice, 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, aplicații software, aplicații software de
calculator, descărcabile, software de aplicații
pentru dispozitive mobile.
44. Servicii de igienă și de îngrijire a frumuseții
pentru oameni, tatuaje, servicii de saloane de
tatuaj, tratament cosmetic al tatuajelor, cu laser.

───────

(210) M 2019 08706
(151) 04/12/2019
(732) SC PRISMATECH IMPEX SRL,

STR. APOLODOR NR. 4, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

4thCorner

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.07.02; 29.01.01

(591) Culori revendicate:roşu
(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.
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).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
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.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────
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(210) M 2019 08707
(151) 04/12/2019
(732) SC RIVIERA BIKE SRL, STR. LT.

MAJ. AV. TĂNASE BANCIU NR.
12, JUDEŢUL ILFOV, POPEŞTI
LEORDENI, 077160, ROMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL , B-
DUL CAROL I, NR. 54B, ET. 3,
AP. 5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020915 , ROMANIA

(540)
blademotors.ro

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
publicitate prin toate mijioacele cunoscute
sau care se vor dezvolta în viitor, inclusiv
prin radio, televiziune și on-line într-o rețea
computerizată, servicii de promovare și de
informare comercială, regruparea în avantajul
terților a produselor diverse, a pieselor de schimb
pentru scutere, biciclete și alte vehicule terestre,
drujbe și motocoase (cu exceptia transportului
lor) permițând consumatorilor să le vadă și să
le cumpere comod, prezentarea pentru vânzare
prin toate mijioacele de comunicare, inclusiv
online prin intermediul unui site web specializat,
astfel încât terții să le cunoască și să le
achiziționeze comod, realizarea de reclame,
anunțuri publicitare, promoții, informații și sfaturi
comerciale pentru consumatori în legatură cu
aceste produse, naționale și/sau din import,
inclusiv servicii de asistență și consultanță
comercială, servicii de agenții de import-export,
servicii oferite de lanțuri de magazine.

───────

(210) M 2019 08708
(151) 04/12/2019
(732) SC BOHEMIA SRL, STR.

DIMINETII NR. 3, JUD. IASI, VALEA
LUPULUI, 707410, IAȘI, ROMANIA

(540)

CLEAN PROTECT

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
29.01.06; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
26.04.04; 26.04.09; 26.04.18

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

clase:
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor.

───────

(210) M 2019 08709
(151) 04/12/2019
(732) TRACTARI GROUPTIM SRL, STR.

APATEU NR. 41, CAMERA 2,
JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR. 33,
AP. 7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 15.01.19
(591) Culori revendicate:portocaliu
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2019 08710
(151) 04/12/2019
(732) British American Tobacco

(Brands) Limited, GLOBE HOUSE,
4 TEMPLE PLACE, WC2R 2PG,
LONDON, MAREA BRITANIE

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

(540)

Embassy

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 29.01.06;
29.01.08; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.24;
26.01.03; 26.01.18

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

clase:
34. Țigări/țigarete, tutun brut sau prelucrat, tutun
de rulat, tutun de pipă, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical),
țigări de foi, trabucuri, brichete pentru țigări/
țigarete, brichete pentru țigări de foi, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru țigări/
țigarete, tuburi pentru țigări/țigarete, filtre pentru
țigări/țigarete, dispozitive de buzunar pentru

rularea țigărilor/țigaretelor, mașini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
țigări/țigarete electronice, lichide pentru țigări/
țigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────

(210) M 2019 08712
(151) 04/12/2019
(732) ASOCIATIA MAGICAMP, STR.

NOUA, NR. 12, JUD. DÂMBOVIŢA,
BRANESTI, 137055, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)

ASOCIAȚIA magic

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.17;
02.09.15

(591) Culori revendicate:roșu, verde, galben,
albastru

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────
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(210) M 2019 08713
(151) 04/12/2019
(732) ASOCIATIA SAMAS, STR.

POPA SOARE NR. 16, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, COD POŞTAL 011941,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Cutia Bebelusului

(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 (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,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poștă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul siteurilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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 (solicităm protecţie pentru întreaga

listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────


