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Cereri Mărci publicate în 12/03/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 01555 05/03/2019 DURAS IMPERIUM

CONSTRUCT SRL
REGNUM

2 M 2019 01556 05/03/2019 DURAS IMPERIUM
CONSTRUCT SRL

QuickVolt

3 M 2019 01557 05/03/2019 DURAS IMPERIUM
CONSTRUCT SRL

Sparky

4 M 2019 01558 05/03/2019 DURAS IMPERIUM
CONSTRUCT SRL

Honghao

5 M 2019 01573 05/03/2019 IOANA ANGELA BELDEANU BELDEANU IOANA ANGELA

6 M 2019 01598 05/03/2019 SC DEDEMAN SRL DAREN AUTOMOBILE

7 M 2019 01600 05/03/2019 BIOPACK ROMANIA INK SRL BIOPACK

8 M 2019 01601 05/03/2019 BIOPACK ROMANIA INK SRL BIOPAPER

9 M 2019 01602 05/03/2019 BIOPACK ROMANIA INK SRL BIOPRINT

10 M 2019 01603 05/03/2019 RADIO GUERILLA S.R.L. GUERRINIGHT

11 M 2019 01604 05/03/2019 SC STELLA PACK SRL Flacăra

12 M 2019 01605 05/03/2019 S.C. EURO FITTINGS S.R.L. aquaplast

13 M 2019 01606 05/03/2019 ALIN VIRGIL ILINOIU 2A FARM SRL

14 M 2019 01607 05/03/2019 DAN CRISTI SCUTELNICU NORTH GANG RIDERS M.C.
SUCEAVA

15 M 2019 01608 05/03/2019 WestFarming Natural SRL MARINICĂ

16 M 2019 01609 05/03/2019 GAL SECURITY SERVICES
SRL

GAL SECURITY SERVICES

17 M 2019 01610 05/03/2019 M247 EUROPE S.R.L. M247

18 M 2019 01611 05/03/2019 TER-PAN SRL BREADLAND

19 M 2019 01612 05/03/2019 JOOYRIDEZ ADVENTURES
S.R.L.

jooyridez Hai cu bicicleta!

20 M 2019 01613 05/03/2019 GLENMARK
PHARMACEUTICALS LIMITED

GLIMMUNE

21 M 2019 01614 05/03/2019 GLENMARK
PHARMACEUTICALS LIMITED

GLIMMUNE THERAPEUTICS

22 M 2019 01615 05/03/2019 SOLACIUM PHARMA SRL Drum Bun

23 M 2019 01616 05/03/2019 SC BASIC LINE SRL Dr. Jell's Anatomic Healty
Comfort



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
05/03/2019

3

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2019 01617 05/03/2019 SC BASIC LINE SRL CV CARLOVENTO

25 M 2019 01618 05/03/2019 RECUPERARE POSTURALA
FUNCȚIONALĂ KINETICS
S.R.L.

Recuperare Posturala
Functionala Kinetics

26 m 2019 01619 05/03/2019 BAUSCH HEALTH IRELAND
LIMITED

HEMFERUM

27 M 2019 01620 05/03/2019 YOLANDA RALUCA
CRETESCU

depre HUB În ritmul tău

28 M 2019 01621 05/03/2019 SC FAVI MOB SRL Favi Mob

29 M 2019 01622 05/03/2019 SHU YA YA UNIVERS SRL CCN UV GEL transparent white
yellowish pink pink light pink

30 M 2019 01623 05/03/2019 NOROC MEDIA S.R.L. POTCOAVA DE AUR

31 M 2019 01624 05/03/2019 SC PAPILLON LABORATOIRES
COSMETIQUES SRL

LONCOLOR GO CRAZY B99 Go
Blue!

32 M 2019 01625 05/03/2019 SC PAPILLON LABORATOIRES
COSMETIQUES SRL

LONCOLOR GO CRAZY B77 Go
Green!

33 M 2019 01626 05/03/2019 SC PAPILLON LABORATOIRES
COSMETIQUES SRL

LONCOLOR GO CRAZY P6 Go
Pink!

34 M 2019 01627 05/03/2019 SC PAPILLON LABORATOIRES
COSMETIQUES SRL

LONCOLOR GO CRAZY C96
Go Cyclamen!

35 M 2019 01628 05/03/2019 SC PAPILLON LABORATOIRES
COSMETIQUES SRL

LONCOLOR GO CRAZY M69
Go Magenta!

36 M 2019 01629 05/03/2019 SC PAPILLON LABORATOIRES
COSMETIQUES SRL

LONCOLOR GO CRAZY P2 Go
Pearl!

37 M 2019 01631 05/03/2019 SC PAPILLON LABORATOIRES
COSMETIQUES SRL

LONCOLOR GO CRAZY P22 Go
Purple!

38 M 2019 01632 05/03/2019 SC PAPILLON LABORATOIRES
COSMETIQUES SRL

LONCOLOR GO CRAZY R66
Go Red!

39 M 2019 01633 05/03/2019 SC PAPILLON LABORATOIRES
COSMETIQUES SRL

LONCOLOR GO CRAZY T90 Go
Turquoise!

40 M 2019 01634 05/03/2019 SC PAPILLON LABORATOIRES
COSMETIQUES SRL

LONCOLOR GO CRAZY Y33 Go
Yellow!

41 M 2019 01635 05/03/2019 SC PAPILLON LABORATOIRES
COSMETIQUES SRL

LONCOLOR GO CRAZY S12 Go
Silver!

42 M 2019 01636 05/03/2019 SC PAPILLON LABORATOIRES
COSMETIQUES SRL

LONCOLOR GO CRAZY Masca
000 Pasteliser Mix

43 M 2019 01637 05/03/2019 SENSIA BODY & MIND S.R.L. SENSIA Esenţe din natură,
strânse-n picătură
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
44 M 2019 01638 05/03/2019 SC PAPILLON LABORATOIRES

COSMETIQUES SRL
LONCOLOR EXPERT SILVER
REFLEX

45 M 2019 01639 05/03/2019 SC PAPILLON LABORATOIRES
COSMETIQUES SRL

LONCOLOR EXPERT PINK
REFLEX

46 M 2019 01640 05/03/2019 SC PAPILLON LABORATOIRES
COSMETIQUES SRL

LONCOLOR EXPERT WHITE
REFLEX

47 M 2019 01641 05/03/2019 CIRANFLOSS SRL AQUA carpet
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(210) M 2019 01555
(151) 05/03/2019
(732) DURAS IMPERIUM CONSTRUCT

SRL, STR. MARASESTI NR. 30A,
JUD. ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL
, STR. GRIVIŢA, NR. 37E,
JUD. ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
REGNUM

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

35. Lucrări de birou aferente unui ansamblu
rezidențial, publicitate imobiliară aferentă un
ansamblu imobiliar, conducerea și administrarea
afacerilor imobiliare rezidențiale, vânzare spații
rezidențiale și comerciale.
36. Afaceri imobiliare aferente unui ansamblu
rezidențial, servicii de agenție imobiliara,
închiriere spații rezidențiale și comerciale.
37. Construcții rezidențiale, reparații și
întreținere imobile, instalații și mentenanța
pentru instalații.

───────

(210) M 2019 01556
(151) 05/03/2019
(732) DURAS IMPERIUM CONSTRUCT

SRL, STR. MARASESTI NR. 30A,
JUD. ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL
, STR. GRIVIŢA, NR. 37E,
JUD. ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
QuickVolt

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

12. Vehicule electrice, biciclete electrice, scutere
electrice.

───────

(210) M 2019 01557
(151) 05/03/2019
(732) DURAS IMPERIUM CONSTRUCT

SRL, STR. MARASESTI NR. 30A,
JUD. ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL
, STR. GRIVIŢA, NR. 37E,
JUD. ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
Sparky

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

12. Vehicule electrice, biciclete electrice, scutere
electrice.

───────

(210) M 2019 01558
(151) 05/03/2019
(732) DURAS IMPERIUM CONSTRUCT

SRL, STR. MARASESTI NR. 30A,
JUD. ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL
, STR. GRIVIŢA, NR. 37E,
JUD. ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
Honghao

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

12. Vehicule electrice, biciclete electrice, scutere
electrice.

───────

(210) M 2019 01573
(151) 05/03/2019
(732) IOANA ANGELA BELDEANU,

STR. SF. LAZAR NR. 6, BL. PENES
CURCANU, SC. A, ET. 8, AP. 28,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)
BELDEANU IOANA ANGELA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare. (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).
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).

───────

(210) M 2019 01598
(151) 05/03/2019
(732) SC DEDEMAN SRL, STR. ALEXEI

TOLSTOI NR. 8, JUD. BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN , STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU
NR. 2, SC. B, AP. 2, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)
DAREN AUTOMOBILE

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

35. Regruparea în avantajul terților a
automobilelor și a accesorilor acestora (cu
excepția transportului), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri.
37. Servicii de service auto.

───────

(210) M 2019 01600
(151) 05/03/2019
(732) BIOPACK ROMANIA INK SRL,

STR. PICTOR ION NEGULICI NR.
12-14, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA , B-DUL
LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. B,
AP. 52, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020392, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BIOPACK

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.15; 05.03.14; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, alb
(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.
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.
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.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
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22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
marchize din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul și depozitarea
materialelor în vrac, materiale de capitonare,
amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, fibre textile brute și înlocuitori pentru
acestea.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratament de materiale.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.
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.

───────

(210) M 2019 01601
(151) 05/03/2019
(732) BIOPACK ROMANIA INK SRL,

STR. PICTOR ION NEGULICI NR.
12-14, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA , B-DUL
LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. B,
AP. 52, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020392, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BIOPAPER

(531) Clasificare Viena: 05.03.14; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.15; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, alb

(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.
40. Tratament de materiale.

───────

(210) M 2019 01602
(151) 05/03/2019
(732) BIOPACK ROMANIA INK SRL,

STR. PICTOR ION NEGULICI NR.
12-14, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA , B-DUL
LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. B,
AP. 52, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020392, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BIOPRINT

(531) Clasificare Viena: 05.03.14; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.15; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde închis,
albastru, magenta, galben, negru, alb

(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.
40. Tratament de materiale.

───────
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(210) M 2019 01603
(151) 05/03/2019
(732) RADIO GUERILLA S.R.L., CALEA

MOȘILOR NR. 213, BL. 21A, SC. 1,
ET 2, AP. 20, CAMERA 1, SECTOR
2, BUCUREȘTI, 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)
GUERRINIGHT

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

35. Servicii de publicitate radio, producţia de
clipuri publicitare, distribuirea de materiale
publicitare, de marketing și materiale
promoționale, închiriere de spații, timp și
materiale publicitare.
38. Telecomunicații, difuzarea programelor de
radio și de televiziune, servicii de radiodifuziune
prin internet, difuzare de materiale audio și video
pe internet, transmisie de podcasturi, difuzarea
de muzică.
41. Producţia de programe de radio şi de
televiziune, divertisment de radio și de
televiziune, divertisment muzical, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, producţia de
muzică, servicii de disk-jockey, furnizare de
informaţii în domeniul muzicii, educație muzicală,
reprezentații de muzică live, servicii de programe
de știri pentru radio sau televiziune, servicii de
prezentatori de radio și de televiziune, servicii de
publicare on-line, furnizare de divertisment prin
intermediul podcasturilor, producţie şi organizare
de spectacole și concerte, furnizarea de
publicaţii electronice, care nu pot fi descărcate,
servicii prestate de studiouri de înregistrare,
servicii de divertisment radiofonic prin internet.

───────

(210) M 2019 01604
(151) 05/03/2019
(732) SC STELLA PACK SRL, STR.

BUJORULUI NR. 49A, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU NR.
2, SC.B, AP.2, JUDEŢUL BACĂU,
BACĂU, 600204

(540)

Flacăra

(531) Clasificare Viena: 01.15.05; 27.05.01;
29.01.13

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

clase:
4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili şi materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.

───────
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(210) M 2019 01605
(151) 05/03/2019
(732) S.C. EURO FITTINGS S.R.L.,

STR. ALEEA POIANA MUNTELUI
NR. 2, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

aquaplast

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.17; 26.11.13; 02.09.01

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

17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
19. Materiale de construcţii (nemetalice), ţevi
rigide nemetalice pentru construcţii, asfalt,
smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente, nemetalice
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 01606
(151) 05/03/2019
(732) ALIN VIRGIL ILINOIU, CALEA

BUCUREŞTI NR. 44, BL. P5, SC.
1, AP. 47, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(540)
2A FARM SRL

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

5. Medicamente şi produse parafarmaceutice.
10. Dispozitive pentru scopuri medicale.
35. Servicii de vânzare angro pentru
medicamente, produse parafarmaceutice şi
dispozitive medicale.
39. Depozitarea de medicamente, produse
parafarmaceutice şi dispozitive medicale.

───────

(210) M 2019 01607
(151) 05/03/2019
(732) DAN CRISTI SCUTELNICU, STR.

MIHAI VITEAZUL NR. 20, BL. 20,
AP. 1, JUD. SUCEAVA, SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

NORTH GANG RIDERS
M.C. SUCEAVA
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.01.12; 26.04.04; 25.01.05; 02.09.16;
03.07.17; 01.01.02; 26.04.03

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

35. Promovare a vânzărilor de produse și
servicii ale terților prin evenimente promoționale,
promovare de competiții și evenimente sportive,
promovare de evenimente speciale, organizare
de evenimente în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cizme pentru
motocicliști, mănuși pentru motocicliști, căști
pentru motocicliști, ochelari pentru motocicliști,
îmbrăcăminte din piele pentru motocicliști,
costume impermeabile pentru motocicliști,
jachete de motociclism, componente pentru
motociclete, costume de motociclism, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog ı̂n legătură cu
cizme
pentru motocicliști, mănuși pentru motocicliști,
căști pentru motocicliști, ochelari pentru
motocicliști, îmbrăcăminte din piele pentru
motocicliști, costume impermeabile pentru
motocicliști, jachete de motociclism,
componente pentru motociclete, costume
de motociclism, servicii de vânzare cu
amănuntul online ı̂n legătură cu cizme pentru
motocicliști, mănuși pentru motocicliști, căști
pentru motocicliști, ochelari pentru motocicliști,
îmbrăcăminte din piele pentru motocicliști,
costume impermeabile pentru motocicliști,
jachete de motociclism, componente pentru
motociclete, costume de motociclism.
39. Organizare de expediții (transport),
coordonare de tururi turistice, organizare de
tururi, pregătirea tururilor de călătorie, servicii
pentru organizare de tururi, furnizare de vehicule
pentru tururi și excursii, organizare de tururi de
oraș și de excursii, rezervare de călătorii și tururi
de vacanță.
41. Organizare de competiții și evenimente
sportive, coordonare de evenimente de
divertisment, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment,
în rețele online și pe internet, organizare de
evenimente de curse de vehicule, organizare
de curse automobilistice, de tururi și de
evenimente de curse (divertisment), instruire
pentru motocicliști, organizare de tururi ghidate
la obiective culturale în scopuri educative.

───────

(210) M 2019 01608
(151) 05/03/2019
(732) WestFarming Natural SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 390, JUD. TIMIŞ,
BILED, 307060, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

MARINICĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17

(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.
29. Carne, pește, păsări și vânat, fructe și
legume conservate, congelate, uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, malţ.
32. Bere, băuturi nealcoolice, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2019 01609
(151) 05/03/2019
(732) GAL SECURITY SERVICES SRL,

STR. CUNESTI NR. 2, CAM.
2, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GAL SECURITY SERVICES

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.04.18; 01.01.04

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2019 01610
(151) 05/03/2019
(732) M247 EUROPE S.R.L., ŞOS.

FABRICA DE GLUCOZĂ NR. 11B,
ET. 1, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

M247

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.21;
27.07.11; 27.07.17

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

clase:
9. Aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginilor sau datelor, suporturi
media înregistrate și descărcabile, software de
calculator, suporturi media digitale sau analogice

de înregistrare și de stocare fără conținut,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, dispozitive de calculat, calculatoare și
dispozitive periferice de calculator, aparate de
înregistrare,
transmisie sau reproducere de sunet sau
imagini, suporturi magnetice de date,
înregistrare discuri, discuri compacte, DVD-uri și
alte înregistrări digitale mass-media, echipament
de prelucrare a datelor, calculatoare, program
de calculator, hardware pentru calculatoare,
servere pentru web
hosting, servere de computere, servere de rețea,
reţea software de operare pentru server de
acces, software de calculator pentru
controlul și gestionarea aplicațiilor de server
de acces, software pentru aplicații informatice
pentru telefoane mobile și dispozitive portabile,
software pentru utilizare în înregistrare nume de
domenii, gestionarea contului, e - mail și crearea
site-urilor web optimizate pentru dispozitive
mobile, programe de creare și întreținere a site-
urilor web pe calculator, rețele de comunicații
electronice, grafică pe calculator (software
descărcabil), software (program), software de
creare de computere și digitizate, module
grafice pentru proiectarea și dezvoltarea web-
ului, site-uri pe rețele de comunicații electronice,
software pentru gestionarea site - ului web
(hosting), vizualizare și editarea documentelor
electronice, căutarea, navigarea și licitarea pe
nume de domenii disponibile pentru înregistrare,
furnizarea de informații de înregistrare a numelui
de domeniu și vizionarea videoclipurilor, instalații
în bandă largă, software pe calculator pentru
firewall, program antivirus, servere cloud.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
managementul afacerilor, administrarea
afacerilor, furnizare de informații comerciale,
marketing și servicii de publicitate, servicii de
consultanță în afaceri, servicii de consultanță în
afaceri, servicii informații de afaceri comerciale,
servicii de asistență de afaceri, afaceri privind
planificarea continuității, servicii de verificare
a datelor, prelucrarea de date, gestionarea
bazelor de date, prelucrarea automată a
datelor, prelucrarea electronică de date,
servicii de prelucrare date online, gestionarea
computerizată a fișierelor, prelucrarea datelor
digitale, licitaţie, inclusiv pe internet, cercetări
în baze de date și pe internet privind
afacerile comerciale, servicii de externalizare
(asistență pentru afaceri), servicii personalizate
de marketing pe internet, căutare de date,
servicii de marketing pentru motoare, servicii
de consultanță în domeniu pentru prelucrarea
electronică a datelor, consultanță în afaceri
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servicii de prelucrare a datelor, colectarea
de date, compilarea de informații în baze
de date computerizate, verificarea datelor
computerizate, servicii de verificare a datelor,
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, servicii de management, servicii
de gestionare a bazelor de date, servicii de
gestionare a bazelor de date pentru întreprinderi,
date servicii de manipulare și gestionare date,
compilarea de reclame pentru a fi utilizate ca
pagini web pe internet, furnizarea de publicitate
și servicii de publicitate prin intermediul
internetului, furnizare de informații statistice de
afaceri, furnizarea de informații comerciale și
compilarea afacerilor directoare, administrarea
computerizată a registrelor, registrul numelor de
internet sau de telecomunicații, identificatori și
nume, servicii de licitatii online prin rețeaua
globală de calculatoare, evaluări de afaceri,
și anume, furnizarea de servicii de evaluare
a achiziției și vânzarea de nume de domenii,
compilare, creație și menținerea unui registru al
numelor de domenii, servicii de achiziții publice,
servicii de achiziții publice pentru terți referitoare
la bunuri și servicii IT și telecomunicații,
aducerea împreună, în beneficiul altora, a
unui soi de bunuri IT și de telecomunicații
(exceptând transportul lor), permițând clienților
săi să vizualizeze și să cumpere convenabil
aceste bunuri, reunind, în beneficiul altora, o
varietate de servicii IT și de telecomunicații,
permițând clienților săi să vizualizeze și să
cumpere convenabil aceste servicii, compilarea
inormaţiilor în baze de date (activităţi de
stocare şi arhivare a informaţiilor), externalizarea
infrastructurii IT, prelucrarea și gestionarea
datelor pentru alții prin intermediul unor centre
de colocare, prelucrarea și gestionarea datelor
pentru alții prin intermediul unui centru de date,
informații şi consultanță referitoare la toate
serviciile menționate mai sus.
37. Reparații, servicii de instalații, servicii
de instalare, întreținere și reparații de
calculatoare, instalarea, întreținerea și repararea
calculatoarelor hardware, servere și aparate
de telecomunicații, servicii de informare şi
consultanță pentru toate serviciile de mai sus.
38. Telecomunicații, servicii de chat, servicii
de portal de telecomunicații, servicii de e-
mail, furnizarea accesului utilizatorilor la Internet,
furnizare de servicii de internet (ISP), accesul
la conținut, site-uri web și portaluri, servicii
de comunicareprin internet, furnizarea de
servicii de comunicații vocale pe internet,
mail prin intermediul internetului și alte rețele
de comunicații, furnizarea de date centre și
servicii de co-localizare pentru voce, video și

aplicații de comunicații de date, transmitere
de date electronice, inchirierea timpului de
acces la un server web, furnizarea accesului
la telecomunicații în bandă largă, leasing de
linii telefonice, circuite și aparate, rețele de
telecomunicații și conexiuni de telecomunicații,
servicii de distribuire de date pentru terţi
(telecomunicaţii), servicii de centre de date, și
anume crearea de rețele și distribuirea de date
pentru alții, servicii de streaming de date, servicii
de transmisii de date, furnizarea accesului și/
sau a conectivității la rețele de bandă largă,
indiferent dacă sunt fixe, portabile sau fără fir,
transmisie de text, mesaje, sunet și / sau imagini,
transmisia de conținut audio vizual, mesaj
electronic servicii de livrare, servicii de informare
on-line referitoare la telecomunicații, servicii de
schimb de date prin mijloace de comunicare
electronice (telecomunicaţii), transfer de date
prin telecomunicații, servicii de comunicare prin
satelit, informații şi consultanță referitoare la
toate cele menționate anterior.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator,
proiectare si dezvoltare de hardware și
software, servicii IT, dezvoltare de software,
programare și implementare, sistem de operare
ca serviciu, platforma ca serviciu, servicii
virtuale și non-virtuale servere de aplicații,
servere web, servere de fișiere, colocare
servere, servere de echilibrare a încărcăturii,
servere media și servere de baze de date
de capacitate variabilă către terțe părți,
facilități de calcul și de stocare a datelor,
computerizare în nori (cloud computing), servicii
cloud computerizate securizate, programarea
software-ului de operare pentru accesarea și
utilizând o rețea cloud computing, servicii de
gazduire web, găzduirea online a conținutului
digital, servicii private de găzduire (VPS-server
hosting), administrarea serverului, închiriere de
software de operare pentru rețele și servere,
programarea software-ului de operare pentru
calculator rețea și servere, servicii de proiectare
și dezvoltare software de operare pentru rețele
de calculatoare și servere, găzduirea site-urilor
web ale altora pe un server de computer pentru
o rețea globală de calculatoare, servicii de
furnizare a facilităților virtuale pentru inchirierea
de servicii web, întreținerea domeniului software
pentru gestionarea sistemelor de nume, adresa
de email (transmitere), servicii de configurare
și proiectare referitoare la DN (sistemul de
nume de domeniu), DHCP (Dynamic gazdă)
și IPAM (adresa IP management) instalare,
configurare, rulare, testare și servicii de
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proiectare referitoare la DN (Domain sisteme
de nume), DCHP (Configurare gazdă dinamică
protocol) și IPAM (gestionarea adreselor IP),
servicii de găzduire de software de calculator,
site-uri web, aplicații software de web pe
internet, baze de date electronice, conținut
digital și aplicaţii software de afaceri pentru
computer, ale terţilor, accesibile prin internet,
depozitarea datelor, servicii de recuperare de
date, servicii securizate de servere și servicii IT,
stocarea datelor electronic, servicii de retele de
calculatoare, servicii de firewall pentru calculator,
servicii de protecție a datelor prin backup de
date, software de stocare și restaurare, software
anti-virus și hardware, inclusiv software anti-
virus pentru firewall și e-mail, monitorizarea
sistemelor informatice în scopuri de securitate,
servicii de calculator privind securizarea datelor
informatice,și anume, monitorizarea și urmărirea
vulnerabilităților și securității problemelor în
produsele software de calculator, internet, și
rețele de calculatoare, furnizarea de informații
în domenii de securitate informatică și de
internet, prevenirea amenințărilor pe calculator,
servicii de stocare a datelor computerizate,
servicii privind infrastructura IT și monitorizare
a performanţei, servicii de stocare electronică
pentru arhivarea datelor electronice, protecția
datelor electronice, suport tehnic pentru software
de calculator, gestionarea la distanță a aplicațiilor
informatice pentru ceilalti, stocare a datelor,
furnizarea de servicii gestionate (MSP), și
anume furnizarea la distanță și / sau la fața
locului, gestionarea, sprijinirea și proiectarea
rețelelor IT, sisteme IT, securitate IT, stocare
IT, IT desktop, servere IT, găzduire IT, aplicații
informatice și dispozitive mobile IT, furnizarea de
servicii gestionate (MSP), servicii de gestionare
de la distanță a sistemelor informatice,
depozitarea în telecomunicații (depozitare de
date computerizate), serviciile de protecție a
datelor, și anume salvarea informațiilor și datelor
importante de la corupție și / sau pierdere,
instalare, întreținere și reparații de software
de calculator, servicii colocare centru de date,
și anume stocarea datelor pentru terți, servicii
oferite de centre de date, și anume stocarea
de date pentru terți, servicii de informare şi
consultanţă referitoare la toate serviciile de mai
sus.
45. Servicii personale și sociale oferite de către
terți destinate să satisfacă nevoile indivizilor,
înregistrarea numelor de domenii, înregistrarea
numelor de domenii pentru identificarea
utilizatori pe o rețea globală de calculatoare,
domeniu de internet nume de înregistrare și
servicii de consiliere, servicii de monetizare a
domeniilor pentru alții, și anume înregistrarea,

vânzarea, leasingul și leasingul numele de
domenii pentru terți, informații şi consultanță
referitoare la toate cele menționate anterior.

───────

(210) M 2019 01611
(151) 05/03/2019
(732) TER-PAN SRL, ŞOS. BERCENI

NR. 183, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BREADLAND

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

30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi produse de cofetărie.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

(210) M 2019 01612
(151) 05/03/2019
(732) JOOYRIDEZ ADVENTURES

S.R.L., COMUNA BÂRNOVA, STR.
SF. AP. PETRU ȘI PAVEL NR. 66A,
PARTER, CAMERA 9, JUDEȚUL
IAȘI, SAT PĂUN, IAȘI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
PAUNET ALEXANDRINA, STR.
SPLAI BAHLUI NR. 29, BL. B5, SC.
A, AP. 7, JUD. IAŞI, IAŞI, 700031

(540)

jooyridez Hai cu bicicleta!

(531) Clasificare Viena: 18.01.05; 18.01.23;
27.05.01; 27.05.17

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

41. Divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────
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(210) M 2019 01613
(151) 05/03/2019
(732) GLENMARK PHARMACEUTICALS

LIMITED, GLENMARK HOUSE,
B.D. SAWANT MARG, CHAKALA,
ANDHERI (EAST), INDIA, MUMBAI,
400099, INDIA

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

(540)
GLIMMUNE

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

3. Săpunuri, șampoane, cremă de protecție
solară de uz cosmetic, parfumuri, uleiuri
esențiale, pudră de corp, preparate cosmetice,
creme antiîmbătrânire, loțiuni rentai păr,
preparate pentru îngrijirea tenului, creme și
geluri pentru îngrijirea pielii, geI de curățare
a tenului, loțiuni de hidratare și apă de gură
nemedicamentoasă.
5. Preparate și substanțe farmaceutice și
medicinale pentru uz uman, preparate în scopuri
terapeutice sau medicale.
10. Aparate și instrumente medicale,
spirometre, dispozitive medicale, spray nazal,
aparat de inhalare, nebulizator, aparat de
diagnosticare în scopuri medicale.
41. Servicii educaționale și anume organizarea
de ateliere și seminare în domeniul tratării
cancerului, oncologiei, imunologiei și al
gestionării durerii, publicarea rezultatelor testelor
clinice efectuate cu privire la preparate
farmaceutice, servicii educaționale, și anume
oferirea de programe de instruire și cursuri online
în domeniul sănătății, al utilizării produselor
farmaceutice și dispozitivelor medicale, al
cercetării medicale, chirurgiei, științei medicale,
medicinei, bolilor și afecțiunilor medicale și
tratamentelor aferente, furnizarea de conținut
educațional, și anume furnizarea de programe
de instruire online în domeniul sănătății, al
utilizării produselor farmaceutice și dispozitivelor
medicale, al cercetării medicale, chirurgiei,
științei medicale, medicinei, bolilor și afecțiunilor

medicale și al tratamentelor aferente, instruire
privind folosirea și modul de funcționare
al dispozitivelor medicale, aparatelor de
imagistică medicală și al aparatelor de
cercetare medicală și consultanță cu privire
la acestea, servicii educaționale, și anume
organizarea de seminare live și online,
clase, ateliere, cursuri, discuții în grup și
programe de instruire în domeniul produselor
farmaceutice, al asistenței medicale și bolilor și
afecțiunilor medicale și tratamentelor asociate,
servicii educaționale, și anume furnizarea de
webinarii nedescărcabile în domeniul sănătății
și al informării medicale și distribuirea de
materiale de curs în acest sens, servicii
educaționale, și anume dezvoltarea, aranjarea
și organizarea de programe educaționale și
furnizarea de cursuri de formare în domeniul
sănătății, produselor farmaceutice, dispozitivelor
medicale, cercetării medicale, chirurgiei, științei
medicale și medicinei, furnizarea de programe
de instruire și dezvoltarea de programe
de instruire privind folosirea și modul de
funcționare a dispozitivelor medicale, aparatelor
de cercetare medicală și consultanță cu privire la
acestea, furnizarea de publicații online, și anume
materiale informative în domeniul produselor
farmaceutice, sănătății și al bolilor și afecțiunilor
medicale și tratamentelor asociate, organizarea
de seminare educaționale în domeniul
sănătății, al utilizării produselor farmaceutice
și dispozitivelor medicale, cercetării medicale,
chirurgiei, științei medicale și medicinei.
42. Servicii de cercetare medicală și
farmaceutică, servicii de cercetare științifică în
scopuri medicale, inclusiv, dar fără limitarea la,
servicii de cercetare bacteriologică, servicii de
cercetare biomedicală, servicii de cercetare de
laborator, servicii privind studiile clinice, servicii
de cercetare în domeniul farmacologiei, servicii
de cercetare medicală de laborator, servicii
științifice și tehnologice și activități de cercetare
și proiectare asociate.
44. Servicii medicale, servicii de asistență
medicală și igienă pentru persoane, campanie
privind programul de sprijinire a pacienților,
servicii ale clinicilor medicale.

───────
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(210) M 2019 01614
(151) 05/03/2019
(732) GLENMARK PHARMACEUTICALS

LIMITED, GLENMARK HOUSE,
B.D. SAWANT MARG, CHAKALA,
ANDHERI (EAST), INDIA, MUMBAI,
400099, INDIA

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

(540)
GLIMMUNE THERAPEUTICS

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

3. Săpunuri, șampoane, cremă de protecție
solară de uz cosmetic, parfumuri, uleiuri
esențiale, pudră de corp, preparate cosmetice,
creme antiîmbătrânire, loțiuni rentai păr,
preparate pentru îngrijirea tenului, creme și
geluri pentru îngrijirea pielii, geI de curățare
a tenului, loțiuni de hidratare și apă de gură
nemedicamentoasă.
5. Preparate și substanțe farmaceutice și
medicinale pentru uz uman, preparate în scopuri
terapeutice sau medicale.
10. Aparate și instrumente medicale,
spirometre, dispozitive medicale, spray nazal,
aparat de inhalare, nebulizator, aparat de
diagnosticare în scopuri medicale.
41. Servicii educaționale și anume organizarea
de ateliere și seminare în domeniul tratării
cancerului, oncologiei, imunologiei și al
gestionării durerii, publicarea rezultatelor testelor
clinice efectuate cu privire la preparate
farmaceutice, servicii educaționale, și anume
oferirea de programe de instruire și cursuri online
în domeniul sănătății, al utilizării produselor
farmaceutice și dispozitivelor medicale, al
cercetării medicale, chirurgiei, științei medicale,
medicinei, bolilor și afecțiunilor medicale și
tratamentelor aferente, furnizarea de conținut
educațional, și anume furnizarea de programe
de instruire online în domeniul sănătății, al
utilizării produselor farmaceutice și dispozitivelor
medicale, al cercetării medicale, chirurgiei,
științei medicale, medicinei, bolilor și afecțiunilor
medicale și al tratamentelor aferente, instruire
privind folosirea și modul de funcționare
al dispozitivelor medicale, aparatelor de

imagistică medicală și al aparatelor de
cercetare medicală și consultanță cu privire
la acestea, servicii educaționale, și anume
organizarea de seminare live și online,
clase, ateliere, cursuri, discuții în grup și
programe de instruire în domeniul produselor
farmaceutice, al asistenței medicale și bolilor și
afecțiunilor medicale și tratamentelor asociate,
servicii educaționale, și anume furnizarea de
webinarii nedescărcabile în domeniul sănătății
și al informării medicale și distribuirea de
materiale de curs în acest sens, servicii
educaționale, și anume dezvoltarea, aranjarea
și organizarea de programe educaționale și
furnizarea de cursuri de formare în domeniul
sănătății, produselor farmaceutice, dispozitivelor
medicale, cercetării medicale, chirurgiei, științei
medicale și medicinei, furnizarea de programe
de instruire și dezvoltarea de programe
de instruire privind folosirea și modul de
funcționare a dispozitivelor medicale, aparatelor
de cercetare medicală și consultanță cu privire la
acestea, furnizarea de publicații online, și anume
materiale informative în domeniul produselor
farmaceutice, sănătății și al bolilor și afecțiunilor
medicale și tratamentelor asociate, organizarea
de seminare educaționale în domeniul
sănătății, al utilizării produselor farmaceutice
și dispozitivelor medicale, cercetării medicale,
chirurgiei, științei medicale și medicinei.
42. Servicii de cercetare medicală și
farmaceutică, servicii de cercetare științifică în
scopuri medicale, inclusiv, dar fără limitarea la,
servicii de cercetare bacteriologică, servicii de
cercetare biomedicală, servicii de cercetare de
laborator, servicii privind studiile clinice, servicii
de cercetare în domeniul farmacologiei, servicii
de cercetare medicală de laborator, servicii
științifice și tehnologice și activități de cercetare
și proiectare asociate.
44. Servicii medicale, servicii de asistență
medicală și igienă pentru persoane, campanie
privind programul de sprijinire a pacienților,
servicii ale clinicilor medicale.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
05/03/2019

(210) M 2019 01615
(151) 05/03/2019
(732) SOLACIUM PHARMA SRL, CALEA

RAHOVEI NR. 266-268, CORP 63,
AXELE B-C, STALPII 3-4, ET. 3,
CAM. 10, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODA NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040152, ROMANIA

(540)

Drum Bun

(531) Clasificare Viena: 18.01.08; 18.01.09;
07.11.10; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

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

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

5. Produse farmaceutice și de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanțe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinților și
pentru amprente dentare, dezinfectanți, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.

───────

(210) M 2019 01616
(151) 05/03/2019
(732) SC BASIC LINE SRL, STR.

SILVESTRU NR. 9, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Dr. Jell's Anatomic
Healty Comfort

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
26.02.01

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou,
regruparea în folosul terților a articolelor de
încălțăminte pentru ca acestea să le poată
vedea și cumpăra cât mai sour (cu excepția
transportului), servicii de import-export cu
articole de încălțăminte, servicii de comerț cu
încălțăminte prin magazine de profil și online.

───────
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(210) M 2019 01617
(151) 05/03/2019
(732) SC BASIC LINE SRL, STR.

SILVESTRU NR. 9, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CV CARLOVENTO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou,
regruparea în folosul terților a articolelor de
încălțăminte pentru ca acestea să le poată
vedea și cumpăra cât mai sour (cu excepția
transportului), servicii de import-export cu
articole de încălțăminte, servicii de comerț cu
încălțăminte prin magazine de profil și online.

───────

(210) M 2019 01618
(151) 05/03/2019
(732) RECUPERARE POSTURALA

FUNCȚIONALĂ KINETICS S.R.L.,
STR. DR. IOAN CANTACUZINO
NR. 20, BL. S6, SC. 1, AP. 3,
JUDEȚUL DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
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)

Recuperare Posturala
Functionala Kinetics

(531) Clasificare Viena: 26.04.01; 27.05.01;
27.05.17; 02.09.22

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

44. Servicii medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de asistenţă medicală, servicii
de centre de sănătate, terapie fizică, îngrijire
medicală, servicii de igienă și de îngrijire a
frumuseții pentru oameni.

───────

(210) m 2019 01619
(151) 05/03/2019
(732) BAUSCH HEALTH IRELAND

LIMITED, 3013 LAKE DRIVE,
CITYWEST BUSINESS CAMPUS,,
DUBLIN 24, IRLANDA

(740) INTELLEXIS S.R.L., STR. CUŢITUL
DE ARGINT, NR. 68, ET.2, AP.4,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040558,
ROMANIA

(540)
HEMFERUM

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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5. Produse farmaceutice, substanţe şi produse
dietetice adaptate pentru uz medical, suplimente
alimentare constând din minerale şi vitamine,
suplimente alimentare care conţin fier.

───────

(210) M 2019 01620
(151) 05/03/2019
(732) YOLANDA RALUCA CRETESCU,

STR. OLTENIEI NR. 55,,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

depre HUB În ritmul tău

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.09; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
alb

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (Solicitam protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasa conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 01621
(151) 05/03/2019
(732) SC FAVI MOB SRL, STR.

SCRUNTARI NR. 11, JUD.
SUCEAVA, RADAUTI, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)
Favi Mob

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

20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri.
───────

(210) M 2019 01622
(151) 05/03/2019
(732) SHU YA YA UNIVERS SRL,

STR. RADOVANU NR. 7, BL. 42,
SC. 1, ET. 8, AP. 47, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CCN UV GEL transparent
white yellowish

pink pink light pink

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.10

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.

───────
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(210) M 2019 01623
(151) 05/03/2019
(732) NOROC MEDIA S.R.L., STR.

CALEA NATIONALA NR. 233, ETAJ
1, JUD. BOTOŞANI, BOTOŞANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(740) CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. GEORGE CALINESCU
NR. 52A, AP. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011854

(540)
POTCOAVA DE AUR

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 01624
(151) 05/03/2019
(732) SC PAPILLON LABORATOIRES

COSMETIQUES SRL, STR.
DRUMUL GILĂULUI NR. 44-50,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LONCOLOR GO

CRAZY B99 Go Blue!
(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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 01625
(151) 05/03/2019
(732) SC PAPILLON LABORATOIRES

COSMETIQUES SRL, STR.
DRUMUL GILĂULUI NR. 44-50,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LONCOLOR GO

CRAZY B77 Go Green!
(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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 01626
(151) 05/03/2019
(732) SC PAPILLON LABORATOIRES

COSMETIQUES SRL, STR.
DRUMUL GILĂULUI NR. 44-50,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LONCOLOR GO

CRAZY P6 Go Pink!
(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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 01627
(151) 05/03/2019
(732) SC PAPILLON LABORATOIRES

COSMETIQUES SRL, STR.
DRUMUL GILĂULUI NR. 44-50,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI, NR.11, BL.F1, SC.C,
AP.26, SECTOR 3, BUCUREŞTI

(540)
LONCOLOR GO CRAZY

C96 Go Cyclamen!
(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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 01628
(151) 05/03/2019
(732) SC PAPILLON LABORATOIRES

COSMETIQUES SRL, STR.
DRUMUL GILĂULUI NR. 44-50,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI, NR.11, BL.F1, SC.C,
AP.26, SECTOR 3, BUCUREŞTI

(540)
LONCOLOR GO CRAZY

M69 Go Magenta!
(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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 01629
(151) 05/03/2019
(732) SC PAPILLON LABORATOIRES

COSMETIQUES SRL, STR.
DRUMUL GILĂULUI NR. 44-50,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI, NR.11, BL.F1, SC.C,
AP.26, SECTOR 3, BUCUREŞTI

(540)
LONCOLOR GO

CRAZY P2 Go Pearl!
(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.
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 01631
(151) 05/03/2019
(732) SC PAPILLON LABORATOIRES

COSMETIQUES SRL, STR.
DRUMUL GILĂULUI NR. 44-50,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LONCOLOR GO

CRAZY P22 Go Purple!
(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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 01632
(151) 05/03/2019
(732) SC PAPILLON LABORATOIRES

COSMETIQUES SRL, STR.
DRUMUL GILĂULUI NR. 44-50,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LONCOLOR GO

CRAZY R66 Go Red!

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

───────

(210) M 2019 01633
(151) 05/03/2019
(732) SC PAPILLON LABORATOIRES

COSMETIQUES SRL, STR.
DRUMUL GILĂULUI NR. 44-50,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LONCOLOR GO CRAZY

T90 Go Turquoise!
(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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2019 01634
(151) 05/03/2019
(732) SC PAPILLON LABORATOIRES

COSMETIQUES SRL, STR.
DRUMUL GILĂULUI NR. 44-50,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LONCOLOR GO

CRAZY Y33 Go Yellow!
(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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 01635
(151) 05/03/2019
(732) SC PAPILLON LABORATOIRES

COSMETIQUES SRL, STR.
DRUMUL GILĂULUI NR. 44-50,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LONCOLOR GO

CRAZY S12 Go Silver!
(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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 01636
(151) 05/03/2019
(732) SC PAPILLON LABORATOIRES

COSMETIQUES SRL, STR.
DRUMUL GILĂULUI NR. 44-50,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LONCOLOR GO CRAZY

Masca 000 Pasteliser Mix
(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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2019 01637
(151) 05/03/2019
(732) SENSIA BODY & MIND S.R.L.,

STRADA RĂMURELE, NR. 42C,
JUDEŢ MUREŞ, TÎRGU MUREŞ,
540567, MUREȘ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI NR. 39, AP.12,
JUDEŢUL MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, 540543

(540)

SENSIA Esenţe din
natură, strânse-n picătură

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 05.05.18; 05.05.20; 05.05.21;
29.01.12

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

clase:
3. Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire, săpunuri nemedicale,
parfumerie, uleiuri esenţiale, produse cosmetice
nemedicinale, loţiuni nemedicinale pentru păr,
produse nemedicinale pentru îngrijirea dinţilor
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de gătit, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
şi instalaţii sanitare (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

21. Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia

pensulelor), material pentru perii, material pentru
curăţare, sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepţia sticlei de construcţie, sticlărie, porţelan
şi faianţă (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

28. Jocuri, jucării, aparate pentru jocuri video,
articole de gimnastică şi de sport, decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrare comercială, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

40. Tratament de materiale (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 01638
(151) 05/03/2019
(732) SC PAPILLON LABORATOIRES

COSMETIQUES SRL, STR.
DRUMUL GILĂULUI NR. 44-50,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LONCOLOR EXPERT

SILVER REFLEX
(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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2019 01639
(151) 05/03/2019
(732) SC PAPILLON LABORATOIRES

COSMETIQUES SRL, STR.
DRUMUL GILĂULUI NR. 44-50,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LONCOLOR EXPERT

PINK REFLEX
(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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 01640
(151) 05/03/2019
(732) SC PAPILLON LABORATOIRES

COSMETIQUES SRL, STR.
DRUMUL GILĂULUI NR. 44-50,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LONCOLOR EXPERT

WHITE REFLEX
(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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 01641
(151) 05/03/2019
(732) CIRANFLOSS SRL, STR.

METALURGIŞTILOR NR. 4,
JUDEŢUL BRAŞOV, BRAŞOV,
500164, BRAȘOV, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

AQUA carpet

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.04; 26.13.01; 26.13.25

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis

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

37. Reparații de covoare, curățare de covoare,
servicii de montare de covoare, servicii
de curățare covoare și carpete, furnizare
de informații computerizate referitoare la
întreținerea covoarelor, furnizare de informații
privind curățarea covoarelor și preșurilor, servicii
de aplicare a mochetelor (covoarelor), spălare de
țesături, tapetare, așezarea covoarelor, curățare
de covoare, montare de covoare, curățare
covoare și carpete, îndepărtarea petelor de
pe covoare și mochete, curățarea tapițeriei,
curățarea textilelor, curățare de materiale textile.
40. Tratament de materiale, vopsirea covoarelor,
tratarea covoarelor pentru a le conferi
proprietăți antistatice, tunderea covoarelor,
tratament antimicrobian pentru covoare,
imprimarea tiparului pe covoare, tunderea
covoarelor, dezodorizarea covoarelor, tratament
antimicrobian pentru covoare, tratarea
covoarelor pentru a le conferi rezistență la pete.
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ERATA 

 

Referitor la depozitul M2018/08627, publicat în data de 

18/12/2018, precizam faptul ca societatea Law Studio Srl a fost 

menţionată eronat ca mandatar al societăţii Mert S.A., acesta 

fiind desemnat doar persoană de corespondenţă. 

 



      E R A T Ă

Se scoate de la publicare cererea de înregistrare
M2019 01238, înregistrată în data de 21.02.2019 şi publicată în
data de 28.02.2019, deoarece taxele au fost achitate eronat.


