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Cereri Mărci publicate în 13/02/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 00444

(151)
06/02/2019

(732)
SC VALEA CELOR
DOISPREZECE SRL

(540)
VALEA CELOR XII

2 M 2019 00570

06/02/2019

SC EUROPACK MEDIA SRL

Spring Line

3 M 2019 00605

06/02/2019

ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
DRAG RACING EVENTS

CAMPIONATUL NATIONAL DE
DRAG RACING

4 M 2019 00645

01/02/2019

SC SUNNY PLAST SRL

sunnyplast BEST CHOICE
FOR PVC WINDOWSILLS AND
PANELS

5 M 2019 00705

06/02/2019

S.C. ROMEXPO S.A.

Bucharest DigIT Expo

6 M 2019 00761

06/02/2019

LUCIAN VIOREL TOMA

DOZA ZILNICA DE SANATATE
miere

7 M 2019 00762

06/02/2019

PRINCIPE DO BRASIL SRL

PRINCIPE DO BRASIL

8 M 2019 00763

06/02/2019

Philip Morris Brands Sàrl

COMPACT

9 M 2019 00764

06/02/2019

ALMAR NEW BUILDING SRL

almar BUILDING

10 M 2019 00765

06/02/2019

IOAN CĂRPINIȘAN

VINUL FAMILIEI CĂRPINIȘAN
SEBEȘ - ALBA/ROMÂNIA
”DEALU' CORBU”

11 M 2019 00766

06/02/2019

BENIAMIN ȘTEFAN CIURARIU

PAKIV TUMENGHE

12 M 2019 00767

06/02/2019

ROMPATENT DESIGN SRL

BRANDURI ROMANESTI

13 M 2019 00768

06/02/2019

MANDARIN LIBERTY SRL

LEMON CLIFF

14 M 2019 00769

06/02/2019

UNITED MOTORS MEDIA
S.R.L.

infotrucker

15 M 2019 00770

06/02/2019

ROYAL CEZAR CONCEPT SRL Royal Coffee

16 M 2019 00771

06/02/2019

TUDOREL PILAF

VELVET WINERY

17 M 2019 00772

06/02/2019

SC NEXT WAY TAXI SRL

NEXT WAY TAXI

18 M 2019 00773

06/02/2019

LAURIAN POPA

SPUMANTERIA

19 M 2019 00774

06/02/2019

S.C. INCREASE
INCREASE
DEVELOPMENT GROUP S.R.L.

20 M 2019 00775

06/02/2019

SUPERSTAR FOOD SRL

SUPER KEBAB

21 M 2019 00776

06/02/2019

SC TTS TRANSPORT TRADE
SERVICES SA

CANOPUS

22 M 2019 00777

06/02/2019

SC TERASA OBOR SRL

TERASA OBOR

23 M 2019 00778

06/02/2019

Hajdú Gabona Zrt.
2
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
24 M 2019 00779

(151)
06/02/2019

(732)
EUROPEAN PASTRY SRL

(540)
European Pastry

25 M 2019 00780

06/02/2019

SC ARSENAL TRANSORIENT
LOGISTIC&SERVICES SRL

@Tlas TAXI

26 M 2019 00781

06/02/2019

Star Media Production srl

The Crossroads

27 M 2019 00783

06/02/2019

ROGUST GRUP SRL

artizan de gusturi POFTAR
RoGUST

28 M 2019 00784

06/02/2019

ARCELORMITTAL GALATI SA

SIDEX

29 M 2019 00785

06/02/2019

CLAUDIU NECŞULESCU

Primul loc e doar primul pas

30 M 2019 00786

06/02/2019

HUG THE MUG SRL

HUG THE MUG

31 M 2019 00787

06/02/2019

CLAUDIU NECŞULESCU

Primul loc e doar primul pas

32 M 2019 00788

06/02/2019

HUG THE MUG SRL

HUG THE PLATE
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 00444
06/02/2019
SC VALEA CELOR DOISPREZECE
SRL, STR. PÂRÂU HORAIŢA
NR. 153, SAT DOBRENI, JUDEŢ
NEAMŢ, DOBRENI, NEAMȚ,
ROMANIA
CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PRISTAVU, STR.
N. DĂSCĂLESCU, NR. 11, BL. T3,
SC. F, ET. 1, AP. 70, JUD. NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ, ROMANIA

clădiri pentru păstrare sau pază, servicii de
distribuţie (transport).
41. Servicii care au ca principal scop
divertismentul sau recreerea oamenilor, servicii
de atragere a atenţiei (divertisment), servicii de
pregătire (instruire), servicii de educaţie, activităţi
culturale şi sportive.
43. Servicii de asigurare a locurilor de cazare în
hoteluri şi/sau case (inclusiv case de pământ) oei
alte locaţii pentru cazare temporară, servicii de
furnizare a băuturilor şi hranei pentru persoane.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00570
06/02/2019
SC EUROPACK MEDIA SRL
, B-DUL I.C. BRĂTIANU NR.
45, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

VALEA CELOR XII
(531)

Clasificare Viena: 07.01.24; 07.01.25;
27.05.17; 27.07.23
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Dulceţuri, gemuri şi compoturi legume şi
fructe conservate, uscate sau gătite, ouă, lapte şi
produse din lapte , uleiuri şi grăsimi comestibile.
35. Regruparea în avantajul terţilor a unor
varietăţi de bunuri (exceptând transportul) pentru
a da posibilitatea clienţilor să vadă şi să cumpere
acele bunuri, acestea putând fi asigurate prin
magazine en-gros, en-detail sau on-line, prin
cataloage de vânzarea, prin corespondenţă sau
mijloace electronice cum ar fi site-urile web sau
al emisiunilor de teleshoping.
37. Construcţii de clădiri permanente (inclusiv
case din pământ), servicii de instalaţii şi reparaţii.
38. Servicii care permit unei persoane să
vorbească cu alta şi/sau pune o persoană în
legătură orală şi vizuală cu o altă (servicii de
telecomunicaţii).
39. Servicii oferite pentru transportul de
persoane la diferite obiective turistice (transport),
organizarea de călătorii, ambalarea, transportul
şi depozitarea bunurilor în depozite sau alte

Spring Line
(531)

Clasificare Viena: 01.15.15; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru, verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice.
5. Şerveţele şi lavete umede, serveţele igienice
impregnate cu loţiuni farmaceutice.
16. Şerveţele demachiante din hârtie.
35. Regruparea în avantajul terţilor a şervetelor
umede, lavetelor umede şi a dischetelor
demachiante (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00605
01/02/2019
ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
DRAG RACING EVENTS, STR.
I.L. CARAGIALE NR. 27, JUDEŢ
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

CAMPIONATUL NATIONAL
DE DRAG RACING

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 00645
06/02/2019
SC SUNNY PLAST SRL, STR.
TUDOR VLADIMIRESCU NR.
123, JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU
MUREȘ, MUREȘ, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ, NR. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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 și în mod special: profile
pentru tâmplărie din PVC, glafuri din PVC,
lambriuri din PVC și accesorii din PVC(colțare,
profil îmbinare, terminale).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
conducerea
şi
administrarea
afacerilor,
regruparea în avantajul terţilor a urmatoarelor
produse și materiale: armaturi din tablă zincată
pentru profile PVC, panel din PVC și aluminiu,
jaluzele din PVC și aluminiu, pervaze din
aluminiu, profile pentru tâmplărie din aluminiu,
feronerie pentru uși și ferestre din PVC,
feronerie pentru uși și ferestre din aluminiu,
șuruburi pentru montaj din metal, accesorii
pentru plase de țânțari (colțare, balamale,
mânere, închizători, plasă și garnitură) PVC,
spumă pentru montaj și silicon, sticlă pentru
geam termopan, accesorii pentru uși și geamuri
din PVC (balamale, mânere, butuci), accesorii
pentru uși și geamuri din aluminiu (balamale,
mânere, butuci), cu excepţia transportului,
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod, inclusiv prin pagină web,
publicitate inclusiv prin pagină web pentru
produsele din domeniul de activitate, produsele
din clasa 19 și alte produse, servicii de importexport în legătură cu produsele proprii si alte
produse, servicii oferite de lanţuri de magazine.
───────

sunnyplast BEST
CHOICE FOR PVC
WINDOWSILLS AND PANELS
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
12.03.25; 29.01.12
Culori revendicate:turcoaz, mov
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00705
06/02/2019
S.C. ROMEXPO S.A., BD.
MARASTI NR.65-67. SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00761
06/02/2019
LUCIAN VIOREL TOMA, STR.
PLESUL NR. 30, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Bucharest DigIT Expo
DOZA ZILNICA DE
SANATATE miere

(531)

Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 26.01.01; 26.01.02
(591) Culori revendicate:albastru închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
organizare de expoziţii în scopuri comerciale sau
de publicitate.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea şi susţinerea
seminariilor,
organizarea
şi
susţinerea
conferinţelor,
organizarea
şi
susţinerea
congreselor, organizarea expoziţiilor în scop
cultural şi educaţional.
───────

(531)

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.09; 05.03.13; 05.05.04; 05.05.20;
03.13.04; 03.13.24; 09.07.25; 02.09.01;
03.13.05
(591) Culori revendicate:galben, maro, verde,
negru, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Gemuri, jeleuri, dulceţuri, pastă de fructe,
polen preparat ca produs alimentar.
30. Miere, ciocolată, pastă de ciocolată, cacao,
creme pe bază de ciocolată.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00762
06/02/2019
PRINCIPE DO BRASIL SRL, STR.
NICOLAE BĂLCESCU BL. D3A, AP.
6, JUD. ALBA, ALBA IULIA, ALBA,
ROMANIA

PRINCIPE DO BRASIL

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,

orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratarea materialelor.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00764
06/02/2019
ALMAR NEW BUILDING SRL,
STR. TRAPANI NR. 9, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 00763
06/02/2019
Philip Morris Brands Sàrl, QUAI
JEANRENAUD 3, NEUCHÂTEL,
2000, ELVEȚIA
NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
BARBU VĂCĂRESCU NR. 201,
GLOBALWORTH TOWER, ET. 17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020276

COMPACT

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
trabucuri, ţigări, ţigarete de foi, tutun pentru
rularea ţigaretelor: tutun de pipă, tutun de
mestecat, tutun de prizat, kretek, snus, înlocuitori
de tutun (fără uz medical), ţigarete electronice,
produse din tutun pentru a fi încălzite, dispozitive
electronice şi componentele acestora pentru
încălzirea ţigaretelor sau a tutunului în vederea
eliberării de aerosoli conţinând nicotină pentru
inhalare, soluţii lichide conţinând nicotină pentru
utilizare în ţigarete electronice, articole pentru
fumători, hârtie pentru ţigarete, tuburi pentru
ţigarete, filtre pentru ţigarete, cutii pentru
tutun, tabachere, port-ţigarete, scrumiere, pipe,
aparate de buzunar pentru rulat ţigarete,
brichete, chibrituri.
───────

almar BUILDING
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Managementul afacerilor, administrarea
afacerilor, funcţii de birou.
36. Servicii imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00765
06/02/2019
IOAN CĂRPINIȘAN, STR. ȘTEFAN
CEL MARE NR. 140, JUDEȚUL
ALBA, SEBEȘ, ALBA, ROMANIA

VINUL FAMILIEI CĂRPINIȘAN
SEBEȘ - ALBA/ROMÂNIA
”DEALU' CORBU”

(511)

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

(540)

M 2019 00766
06/02/2019
BENIAMIN ȘTEFAN CIURARIU,
STR. BISTREI NR. 18B, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00768
06/02/2019
MANDARIN LIBERTY SRL, STR.
PUTUL LUI ZAMFIR NR. 37,
SPAȚIUL 1, ETAJ 5, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

LEMON CLIFF

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

PAKIV TUMENGHE
(531)

Clasificare Viena: 24.09.05; 01.15.15;
25.01.25; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17;
29.01.13
(591) Culori revendicate:maro, albastru,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00769
06/02/2019
UNITED MOTORS MEDIA S.R.L.,
STR. SMARALDULUI NR. 2, BL.
1, ET. 1, AP. 6, JUDEȚUL ILFOV,
BRAGADIRU, ILFOV, ROMANIA

infotrucker

───────
(531)
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00767
06/02/2019
ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

BRANDURI ROMANESTI

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
45. Servicii juridice în domeniul proprietății
industriale, consultanță în proprietate industrială.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12
(591) Culori revendicate:roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00770
06/02/2019
ROYAL CEZAR CONCEPT SRL,
STR. GURA LEULUI NR. 36,
JUDEȚUL ILFOV, CHIAJNA,
044070, ILFOV, ROMANIA

de produse (publicitate), târguri şi expoziţii
cu caracter publicitar şi comercial, servicii de
publicitate, marketing şi promovare.
39. Transportul, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizare de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizare de expoziţii,
congrese, conferinţe şi degustări de vinuri în
scopuri educative.
───────

Royal Coffee

(210)
(151)
(732)

(531)

Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.21;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:galben, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
tapioca și sago, pâine, produse de patiserie
și cofetărie, ciocolată, zahăr, miere, sirop de
melasă.
32. Băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00771
06/02/2019
TUDOREL PILAF, STR. LACUL
URSULUI NR. 2, BL. P1, SC. 2,
ET. 1, AP. 15, JUDEŢUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

VELVET WINERY

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de exploatare comerciale prin reţele
de magazine, servicii import-export, prezentare

(540)

M 2019 00772
06/02/2019
SC NEXT WAY TAXI SRL,
PRELUNGIREA FERENTARI NR.
40, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

NEXT WAY TAXI
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Telecomunicaţii.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 00773
06/02/2019
LAURIAN POPA , STR.
FRUMOASĂ NR. 28, ET. 2, AP.
5 BIS, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010987, BUCUREȘTI, ROMANIA
SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR
1,, BUCUREŞTI, 010497

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 00774
06/02/2019
S.C. INCREASE DEVELOPMENT
GROUP S.R.L., STR. CALEA
VITAN NR. 6-6A, ET. 4, CENTRUL
DE AFACERI PHOENIX TOWER,
CAMERA 4, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. URANUS, NR. 1,
BLOC.1, SCARA B, ETAJ 2, AP.11,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

SPUMANTERIA
(531)

Clasificare Viena: 24.09.05; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de importexport.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de baruri, cafenele şi snack-bar-uri.
───────

INCREASE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00775
06/02/2019
SUPERSTAR FOOD SRL
, STR. FRÎNCEI NR.199, JUD.
SUCEAVA, RĂDĂUȚI, 725400,
SUCEAVA, ROMANIA

SUPER KEBAB

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizare de călătorie, operaţiuni de
încărcare-descărcare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00777
06/02/2019
SC TERASA OBOR SRL, CALEA
FLOREASCA NR. 126-130,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Restaurante (servirea mesei).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 00776
06/02/2019
SC TTS TRANSPORT TRADE
SERVICES SA, STR. VASELOR
NR. 34, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR
1,, BUCUREŞTI, 010497

CANOPUS
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.13; 01.05.15
Culori revendicate:alb, verde, negru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

TERASA OBOR
(531)

Clasificare Viena: 19.08.05; 11.03.03;
11.03.08; 29.01.13; 27.05.17
(591) Culori revendicate:roşu, negru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare cu alimente şi băuturi.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 00778
06/02/2019
Hajdú Gabona Zrt., STR.
SZÉCHENYI U., NR. 13, ,
DEBRECEN, H-4025, UNGARIA
Cabinet Enpora Intellectual
Property SRL, STR. GEORGE
CĂLINESCU NR. 52A, AP. 1,
SECTOR 1, , BUCUREŞTI, 011694,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 00779
06/02/2019
EUROPEAN PASTRY SRL, STR.
ARDELENI NR. 17B, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

European Pastry
(531)
(531)

Clasificare Viena: 03.03.01; 03.03.17;
26.11.12; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.13
(591) Culori revendicate:roşu, verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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,
gheață (apă înghețată).
35. Servicii de comerţ cu amănuntul și cu
ridicata a produselor cafea, ceai, cacao,
înlocuitori de cafea, orez, paste făinoase și
tăieței, tapioca și sago, faină 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,
gheață (apă înghețată), servicii de import şi
export a produselor menţionate.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.
───────

Clasificare Viena: 05.07.02; 27.05.01;
27.05.02
(591) Culori revendicate:roşu, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Produse de patiserie si cofetarie şi produse
de brutarie.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00780
06/02/2019
SC ARSENAL TRANSORIENT
LOGISTIC&SERVICES SRL,
ALEEA CALLATIS NR. 8, BL.
A15, BIS, SC. B, AP. 28, CAMERA
3, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

@Tlas TAXI
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(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 24.17.17; 26.11.02
(591) Culori revendicate:negru, roşu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicaţii mobile pentru rezervare de taxiuri.
38. Telecomunicaţii, servicii de dispecerat taxi,
servicii de transmisie şi recepţie a datelor cu
ajutorul mijloacelor de telecomunicaţii (staţii
radio, dispozitive mobile).

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00783
06/02/2019
ROGUST GRUP SRL, DN 28 NR.
158, FERMA 12, CLĂDIREA C2,
ABATOR, CAMERA 2, PARTER,
JUDEŢUL IASI, VALEA LUPULUI,
IAȘI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00781
06/02/2019
Star Media Production srl,
ALEEA CETAUIA NR. 6, BL. M24,
SC. 1, ET. 2, AP. 16, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

The Crossroads

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Producţia de muzică, prezentarea prestaţiilor
live, susţinerea de concerte, compunerea de
melodii, scriere de texte, servicii de studiouri de
înregistrare, servicii oferite de orchestră, servicii
de compoziţie muzicală.
───────

artizan de gusturi
POFTAR RoGUST
(531)

Clasificare Viena: 11.03.18; 25.01.25;
25.01.19; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.24;
29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi.
30. Borş din tărâţe de grâu.
32. Băuturi din fructe și sucuri de fructe, siropuri
și alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
35. Servicii de publicitate şi servicii de comerţ
cu produsele din clasa 29 (fructe și legume
conservate, congelate, uscate și fierte, jeleuri,
dulcețuri, compoturi), clasa 30 (borş din tărâţe de
grâu) şi clasa 32 (băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor).
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00784
06/02/2019
ARCELORMITTAL GALATI SA,
STR. SMÂRDAN NR. 1, JUDEŢUL
GALAŢI, GALAŢI, 800698, GALAȚI,
ROMANIA

SIDEX

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Materiale metalice pentru structuri construcţii,
elemente metalice pentru fixare, materiale
metalice prelucrate şi neprelucrate, aliaje din
metale comune, ţevi ramificate din metal, metale
comune, în formă brută sau semiprelucrată,
conducte de scurgere din metal, jgheaburi pentru
burlane metalice, materiale de armare din metal,
plăci metalice, folii metalice, arcuri metalice,
foi metalice, foi metalice profilate, bunuri
stratificate din metale comune, amestecuri
metalice, panouri de construcţii din metal
prevopsit, panouri sandwich prevopsit (cu
spumă/vată minerală) acoperire metalică (prin
placare) pentru construcţii, indicatoare metalice
cu lumină intermitentă, pentru construcţii, dale
metalice pentru pardoseală, plăci metalice
prevopsite pentru construcţii, jgheaburi metalice
prevopsite pentru acoperişuri, ţigle metalice
prevopsite pentru acoperişuri, învelitori metalice
prevopsite pentru acoperiş, jgheaburi pentru
burlane metalice, căptuşeli metalice pentru
pereţi utilizate în construcţii, oţel, în formă brută
sau semiprelucrată, oţel turnat, oţel prevopsit,
oţel cu strat aplicat sub formă de foi, plăci,
semifabricate, folii, fâşii, benzi, oţel zincat
prevopsit organic, aliaje din oţel, bandă de
oţel, table din oţel, tuburi din oţel/ţevi din oţel,
construcţii din oţel.
40. Tratarea
metalului,
tratarea
oţelului,
transformări mecanice, termomecanice sau
chimice de toate tipurile ale proprietăţilor
şi
caracteristicilor
metalelor,
modelarea
bunurilor metalice, călirea metalului, prelucrarea
suprafeţelor metalice, uzinare (prelucrarea
metalelor), galvanizare (transformare), laminare,
tăiere, placare, decaparea finisajelor, sudarea
metalelor, reciclarea produselor metalice,
ştanţarea metalelor, finisarea suprafeţelor
metalice.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 00785
06/02/2019
CLAUDIU NECŞULESCU, STR.
ŞTEFAN CEL MARE NR. 27, ET.
1, AP. 1, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA
SC CABINET N. D. GAVRIL SRL,
STR. ŞTEFAN NEGULESCU NR.
6A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011653

Primul loc e doar primul pas
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.25
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie, carton, materiale de instruire sau
învățământ (cu excepția aparatelor), materiale,
folie şi pungi din plastic pentru ambalaj.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrație afacerilor, funcții de birou,
regruparea în avantajul terților a produselor
cuprinse în clasa 33 (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, prezentarea
acestora pentru vânzare prin toate mijloacele
cunoscute, inclusiv online, demonstrații cu
produse, proiectarea de materiale publicitare,
machetare
pentru
promoțiile
publicitare
sau de vânzări, promovarea bunurilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
organizarea de
târguri, festivaluri și expoziții cu scop comercial
și publicitar.

───────

39. Transport,

ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea de spectacole,
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organizare de festivaluri, organizare de expoziții
cu caracter cultural și educativ, organizarea de
concursuri tematice, organizarea și coordonarea
de evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri educative și recreative, organizarea și
exploatarea cluburilor de întâlnire (divertisment).
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii de degustare de vinuri
(furnizare de băuturi).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 00786
06/02/2019
HUG THE MUG SRL, STR.
CARPAŢILOR NR. 28, JUDEŢUL
SIBIU, SIBIU, 550119, SIBIU,
ROMANIA
APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

HUG THE MUG

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, cafea decafeinizată, cafea solubilă,
cafea aromată, cafea măcinată, cafea verde,
cafea gata preparată, cafea cu lapte, cafea de
malţ, amestecuri de cafea, băuturi din cafea,
înlocuitori de cafea, esenţă de cafea, cafea cu
ciocolată, arome de cafea, cafea cu gheaţă,
capsule de cafea, doze de cafea, amestecuri
de cafea de malţ cu cafea, cafea preparată
şi băuturi pe bază de cafea, esenţe de cafea
folositeca înlocuitori pentru cafea, amestecuri
de esenţe de cafea şi extracte de cafea,
înlocuitori de cafea (surogate de cafea sau
preparate din plante folosite în loc de cafea),
amestecuri de extracte de cafea de malţ cu
cafea, băuturi pe bază de cafea, umpluturi pe
bază de cafea, amestecuri de cafea şi malţ,
preparate vegetale care înlocuiesc cafeaua,
băuturi cu gheaţă pe bază de cafea, cicoare
pentru utilizare ca înlocuitori de cafea, cafea,
ceaiuri, cacao şi înlocuitori ai acestora, băuturi
pe bază de înlocuitori de cafea, băuturi gata
preparate pe bază de cafea, amestecuri de
cicoare folosite ca înlocuitori de cafea, extracte
de cafea utilizate ca arome pentru alimente,
înlocuitori de cafea (pe bază de cereale sau
cicoare), băuturi gazoase pe bază de cafea,
cacao sau ciocolată, băuturi carbogazoase pe

bază de cafea, cacao sau ciocolată, băuturi pe
bază de cafea cu conţinut de lapte, preparate
pentru fabricarea de băuturi pe bază de cafea,
cafea prăjită, sub formă de pudră, granule sau
băutură, băuturi pe bază de cafea care conţin
îngheţată (affogato), îngheţată, deserturi cu
îngheţată, sosuri pentru îngheţată, amestecuri
de îngheţată, îngheţată cu fructe, îngheţată
de fructe, produse de cofetărie cu îngheţată,
amestecuri pentru prepararea produselor din
îngheţată, produse de cofetărie îngheţate care
conţin îngheţată, produse de îngheţată pe
bază de soia, gheaţă, îngheţată, iaurt îngheţat
şi şerbeturi, amestecuri pentru prepararea
produselor de cofetărie din îngheţată, sandvişuri,
sandvişuri cu carne, sandvişuri care conţin
salată, hamburgeri (sandvişuri), produse de
cofetărie şi îngheţate, deserturi preparate
(produse de cofetărie), suc de fructe (produse
de cofetărie), produse de cofetărie în formă
lichidă, produse de cofetărie cu umpluturi lichide
de fructe, produse de cofetărie pe bază de
produse lactate, fondante (produse de cofetărie),
şerbeturi (produse de cofetărie), produse de
cofetărie dulci aromate, bezele moi (produse de
cofetărie), produse de cofetărie din ciocolată,
amestecuri pentru prepararea produselor de
cofetărie congelate.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
furnizare de cafea pentru birouri (furnizare de
băuturi), servicii
de catering, servicii de catering pentru spaţii
special amenajate pentru târguri şi expoziţii,
servicii de
catering pentru săli spaţii special amenajate
pentru expoziţii, servicii de catering pentru
petreceri de zile de
naştere, servicii de catering pentru spaţii special
amenajate pentru conferinţe, servicii de catering
pentru
centre de conferinţe, servicii de catering pentru
petreceri, servicii de catering în exterior, servicii
de catering
mobil, servicii de catering, servicii de restaurant
şi bar, servire de alimente şi băuturi în
restaurante şi baruri,
restaurante (servirea mesei).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 00787
06/02/2019
CLAUDIU NECŞULESCU, STR.
ŞTEFAN CEL MARE NR. 27, ET.
1, AP. 1, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA
SC CABINET N. D. GAVRIL SRL,
STR. ŞTEFAN NEGULESCU NR.
6A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011653

de materiale publicitare, machetare pentru
promoțiile
publicitare
sau
de
vânzări,
promovarea bunurilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
organizarea de târguri, festivaluri și expoziții cu
scop
comercial și publicitar.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea de
spectacole, organizare de festivaluri, organizare
de expoziții cu caracter cultural și educativ,
organizarea de concursuri tematice, organizarea
și coordonarea de evenimente de degustare de
vinuri
, în scopuri educative și recreative,
organizarea și exploatarea cluburilor de întâlnire
(divertisment).
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii de degustare de
vinuri (furnizare de băuturi).
───────

(210)
(151)
(732)

Primul loc e doar primul pas

(740)

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.25
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie, carton, materiale de instruire sau
învățământ (cu excepția aparatelor),
materiale, folie şi pungi din plastic pentru
ambalaj.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrație afacerilor, funcții de birou,
regruparea în avantajul terților a produselor
cuprinse în clasa 33 (cu excepţia transportului
lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, prezentarea
acestora
pentru vânzare prin toate mijloacele cunoscute,
inclusiv online, demonstrații cu produse,
proiectarea

(540)
(511)

M 2019 00788
06/02/2019
HUG THE MUG SRL, STR.
CARPAŢILOR NR. 28, JUDEŢUL
SIBIU, SIBIU, 550119, SIBIU,
ROMANIA
APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

HUG THE PLATE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt şi alte produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
───────

ERATĂ

La depozitul M 2019 00588, depus în data de 31.01.2019, publicat în data de
07.02.2019, dintr-o eroare materială denumirea mărcii a fost scrisă greşit.
Corect este: HAJDÚ

