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Cereri Mărci publicate în 13/03/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 00814 06/03/2019 NEGATIV MEDIA SRL Observatorul de Brașov

2 M 2019 01599 06/03/2019 PROTECTION GUARD
INTERNATIONAL SRL

Protection Guard international

3 M 2019 01644 06/03/2019 MISTRAL TOURS & EVENTS
SRL

Seară Dobrogeană

4 M 2019 01645 06/03/2019 SC M. TABAC SRL MTB ORIGINAL

5 M 2019 01646 06/03/2019 DULCIURI ARTIZANALE SRL ART CAKES MIHAELA IVAN
prajituri si torturi artizanale

6 M 2019 01647 06/03/2019 SC M. TABAC SRL MTB ALTERNATIV

7 M 2019 01648 06/03/2019 GLOBAL PACKING S.R.L. ROcleanCO Consumabile
Curatenie

8 M 2019 01649 06/03/2019 MIHNEA COSMIN COSTOIU
AUGUSTIN SEMENESCU

ROIS ROMANIAN INVENTION
SHOW

9 M 2019 01650 06/03/2019 MIHNEA COSMIN COSTOIU
AUGUSTIN SEMENESCU

EURO POLITEHNICUS

10 M 2019 01651 06/03/2019 CABINET AVOCAT PALADE
BOGDAN

BP BOGDAN PALADE AVOCAT

11 M 2019 01652 06/03/2019 CABINET AVOCAT PALADE
BOGDAN

BP PALADE & ASOCIATII

12 M 2019 01653 06/03/2019 ORKLA FOODS ROMANIA SA VEGAJOY

13 M 2019 01654 06/03/2019 ZOZOCO BEST SRL THREE CROWNS SAFETY
MATCHES

14 M 2019 01655 06/03/2019 SC BAKE EXPERT SRL Specialităţile Brutarului

15 M 2019 01656 06/03/2019 KESZ INTERNATIONAL
ROMANIA S.R.L.

HEXAGON OFFICES

16 M 2019 01657 06/03/2019 S.C. EMC DENTAL STUDIO
S.R.L.

WDC White Dental Care
Medicina dentara si estetica
minim invaziva faciala

17 M 2019 01658 06/03/2019 LEROY MERLIN ROMANIA SRL Împreună construim acasă

18 M 2019 01659 06/03/2019 EMANUEL MUNCAN FAM SG

19 M 2019 01660 06/03/2019 EDAM GROUP SRL pretta

20 M 2019 01661 06/03/2019 PARTIDUL PUTERII UMANISTE
(social-liberal)

PPU (social-liberal)

21 M 2019 01662 06/03/2019 AZURO UNIVERSAL SRL BAICOART

22 M 2019 01664 06/03/2019 OGEN SWIM SRL OGEN SWIM
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2019 01665 06/03/2019 SUSHI WOK SRL. NADASAN

24 M 2019 01666 06/03/2019 SC GRADINITA LUI MATEI SRL M MATEI INTERNATIONAL
SCHOOL

25 M 2019 01667 06/03/2019 ADRIANA BUNGESCU
JURIS OZOLS

LIGAMENTO ARTRO

26 M 2019 01668 06/03/2019 ADRIANA BUNGESCU
KASPARS IVANOVS

SINOS DUO

27 M 2019 01669 06/03/2019 RCS & RDS S.A NATIUNEA SE MISCA

28 M 2019 01670 06/03/2019 SC Institutul de Cercetare -
Dezvoltare pentru Apicultură SA

TINCTURA DE PROPOLIS
INSTITUTUL DE CERCETARE-
DEZVOLTARE PENTRU
APICULTURĂ I.C.D.A. 1974
Asociaţia Crescătorilor de Albine
din România

29 M 2019 01671 06/03/2019 SC LABORATOARELE FARES
BIO VITAL SRL

HEPATOFIT FORTE SCADE
TRANSAMINAZELE NATURAL
CU BUNĂ ȘTIINȚĂ

30 M 2019 01672 06/03/2019 SC BIOFARM SA Colebil

31 M 2019 01673 06/03/2019 SC BIOFARM SA Triferment

32 M 2019 01674 06/03/2019 SC BIOFARM SA Triferment Forte

33 M 2019 01675 06/03/2019 BUCURESTI MALL
DEVELOPMENT AND
MANAGEMENT S.R.L.

I LOVE BUCUREŞTI MALL

34 M 2019 01676 06/03/2019 BUCURESTI MALL
DEVELOPMENT AND
MANAGEMENT S.R.L.

City Vibes

35 M 2019 01677 06/03/2019 ECONOMIC DATA SYSTEM
SRL

tactiq

36 M 2019 01678 06/03/2019 SYMMETRICA S.R.L. TRAVIA

37 M 2019 01679 06/03/2019 DOMENIILE GÎRBEA S.R.L. DOMENIILE GÎRBEA G

38 M 2019 01680 06/03/2019 DOMENIILE GÎRBEA S.R.L. DOMENIILE GÎRBEA GUSTUL
DE LA ŢARĂ

39 M 2019 01681 06/03/2019 SYMMETRICA S.R.L. ALEGRIA

40 M 2019 01682 06/03/2019 SYMMETRICA S.R.L. ARCA ROMANA

41 M 2019 01683 06/03/2019 SYMMETRICA S.R.L. MAXIA

42 M 2019 01684 06/03/2019 SYMMETRICA S.R.L. DUBLU T

43 M 2019 01685 06/03/2019 SYMMETRICA S.R.L. PUZZLE

44 M 2019 01686 06/03/2019 SYMMETRICA S.R.L. ECO NATURA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
45 M 2019 01687 06/03/2019 SYMMETRICA S.R.L. MORIA

46 M 2019 01688 06/03/2019 VLAD-IULIAN PIHUREAC METALMORPHOSE

47 M 2019 01690 06/03/2019 SYMMETRICA S.R.L. KUBIK

48 M 2019 01691 06/03/2019 SYMMETRICA S.R.L. QUADRA

49 M 2019 01692 06/03/2019 SYMMETRICA S.R.L. COMBIA

50 M 2019 01693 06/03/2019 SYMMETRICA S.R.L. RETTA

51 M 2019 01694 06/03/2019 SYMMETRICA S.R.L. BARETO

52 M 2019 01695 06/03/2019 SYMMETRICA S.R.L. YUCATAN

53 M 2019 01696 06/03/2019 SYMMETRICA S.R.L. ALCATRAZ

54 M 2019 01697 06/03/2019 SC SYMMETRICA SRL GARDEO

55 M 2019 01698 06/03/2019 SC SYMMETRICA SRL AMPLIO

56 M 2019 01699 06/03/2019 SC SYMMETRICA SRL CAMMINO

57 M 2019 01700 06/03/2019 SC SYMMETRICA SRL ARCO

58 M 2019 01701 06/03/2019 SC SYMMETRICA SRL LASTRA

59 M 2019 01702 06/03/2019 SC SYMMETRICA SRL MIRAGE

60 M 2019 01703 06/03/2019 SC SYMMETRICA SRL VILLA

61 M 2019 01704 06/03/2019 SC SYMMETRICA SRL ANTICA

62 M 2019 01705 06/03/2019 KWS SAAT SE PLUS4GRAIN

63 M 2019 01706 06/03/2019 SC MASO HAND TOOLS SRL MASO Hand tools for future !
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(210) M 2019 00814
(151) 06/03/2019
(732) NEGATIV MEDIA SRL, STR.

GHEORGHE GRIGORE
CANTACUZINO NR. 25C, CORP
A, PARTER, CAMERA A7-A8,
JUDEȚUL PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)
Observatorul de Brașov

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de salvare
și didactice, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2019 01599
(151) 06/03/2019
(732) PROTECTION GUARD

INTERNATIONAL SRL, STR.
ÎNVĂȚĂTORILOR NR. 55, JUD.
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Protection Guard international

(531) Clasificare Viena: 26.11.22; 24.17.25
(591) Culori revendicate:negru, albastru, alb
(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 01644
(151) 06/03/2019
(732) MISTRAL TOURS & EVENTS SRL,

STR. MAMAIA TELEGONDOLA
NR. 1, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

Seară Dobrogeană

(531) Clasificare Viena: 25.01.25; 25.12.01;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01

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

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

───────
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(210) M 2019 01645
(151) 06/03/2019
(732) SC M. TABAC SRL, STR.

HARGHITA NR. 97, JUD.
HARGHITA, MIERCUREA CIUC,
HARGHITA, ROMANIA

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

(540)
MTB ORIGINAL

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

34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2019 01646
(151) 06/03/2019
(732) DULCIURI ARTIZANALE SRL,

STR. TINERETULUI NR. 47,
JUDEȚUL OLT, SLATIOARA, OLT,
ROMANIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. ARDELENI, NR.1, BL.39A,
SC.1, ET. 5, AP. 21, CAMERA
2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ART CAKES MIHAELA IVAN
prajituri si torturi artizanale

(531) Clasificare Viena: 08.01.16; 27.05.01;
29.01.14; 24.05.01; 09.01.10

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și produse de cofetărie, glazuri
comestibile, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf
de copt.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi.

───────

(210) M 2019 01647
(151) 06/03/2019
(732) SC M. TABAC SRL, STR.

HARGHITA NR. 97, JUD.
HARGHITA, MIERCUREA CIUC,
HARGHITA, ROMANIA

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

(540)
MTB ALTERNATIV

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

34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────
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(210) M 2019 01648
(151) 06/03/2019
(732) GLOBAL PACKING S.R.L., STR.

PLUT. ION NEDELCU NR. 3, BL.
1A, SC. 1, ET. 1, AP. 9, SECTOR 3,
MUN. BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ROcleanCO
Consumabile Curatenie

(531) Clasificare Viena: 07.01.09; 05.03.13;
05.03.14; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde, albastru, alb
(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
curățenie, lustruire, degresare şi abrazive.
8. Unelte şi ustensile de mână. acţionate
manual, tacâmuri, aparate de ras.
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, articole de papetărie şi de birou, cu
excepţia mobilei, adezivi pentru papetărie sau de
uz casnic, materiale de desen şi materiale pentru
artişti, pensule, materiale didactice şi educative,
folii de plastic pentru documente, folii şi pungi
pentru ambalat şi împachetat.
21. Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), material pentru perii, material
pentru curăţare, bureţi metalici, sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie), sticlărie, porţelan şi faianţă.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 01649
(151) 06/03/2019
(732) MIHNEA COSMIN COSTOIU,

STR. LONDRA NR. 18, ET. 4, AP.
24, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
AUGUSTIN SEMENESCU, SOS.
BUCUREȘTI-TIRGOVIȘTE 22T,
A14, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ROIS ROMANIAN
INVENTION SHOW

(531) Clasificare Viena: 09.01.10; 05.13.01;
11.03.01; 13.01.17; 27.05.01; 27.05.17

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

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

───────
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(210) M 2019 01650
(151) 06/03/2019
(732) MIHNEA COSMIN COSTOIU,

STR. LONDRA NR. 18, ET. 4, AP.
24, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
AUGUSTIN SEMENESCU, SOS.
BUCUREȘTI-TIRGOVIȘTE 22T,
A14, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

EURO POLITEHNICUS

(531) Clasificare Viena: 21.01.25; 15.09.25;
16.01.05; 27.05.01

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

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

───────

(210) M 2019 01651
(151) 06/03/2019
(732) CABINET AVOCAT PALADE

BOGDAN, STR. ITCANI NR. 20, ET.
1, AP. 4, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BP BOGDAN
PALADE AVOCAT

(531) Clasificare Viena: 26.11.11; 27.05.01;
27.05.17

(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.

───────
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(210) M 2019 01652
(151) 06/03/2019
(732) CABINET AVOCAT PALADE

BOGDAN, STR. ITCANI NR. 20, ET.
1, AP. 4, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BP PALADE & ASOCIATII

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(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 01653
(151) 06/03/2019
(732) ORKLA FOODS ROMANIA SA,

STR. COPILULUI NR. 14-18,
ET. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
VEGAJOY

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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),
mirodenii, gheaţă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2019 01654
(151) 06/03/2019
(732) ZOZOCO BEST SRL, STR.

STRADA NR. 3, NR. POSTAL 11A,
DEPOZITUL NR. 3, JUD. ILFOV,
AFUMAŢI, ILFOV, ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINIŢA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
GHERGHIŢEI NR. 1, BL. 94B,
SC. B, AP. 76, SECTOR 2, OP 11,
BUCUREŞTI, 022511

(540)

THREE CROWNS
SAFETY MATCHES

(531) Clasificare Viena: 24.09.06; 26.04.16;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
34. Chibrituri, cutii de chibrituri.
35. Servicii de achiziţionare, cumpărare şi
vânzare pentru terţi, administrarea şi gestiunea
afacerilor comerciale, servicii de import-
export, servicii de vânzare prin mijloace de
desfacere, prezentarea produselor, prin orice
mijloace, pentru comercializare en-gross şi en-
detail, achiziţionarea de produse pentru terţi,
organizare de expoziţii, târguri, prezentări de
produse şi servicii cu scop promoţional şi
comercial, publicitate, prezentarea, difuzarea
şi distribuirea materialelor publicitare, de
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orice tip şi pe orice cale, prin prospecte,
imprimate, eşantioane, prin corespondenţă, pe
cale radiofonică, prin televiziune, prin internet,
publicitate on-line într-o reţea computerizată
sau prin alte mijloace de comunicaţii, punerea
împreună, spre beneficiul altora a unei varietăţi
de produse (excluzând transportul), permiţând
în mod convenabil consumatorilor să vadă şi
să cumpere, în magazine, lanţ de magazine, la
standuri, ori pe bază de comandă prin poştă,
internet sau prin alte mijloace de comunicaţii,
toate acestea şi pentru produsele enumerate în
clasa 34.
39. Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, stocare şi distribuţie de mărfuri,
ambalarea produselor, servicii de antrepozitare,
servicii de carausie, distribuirea de colete,
distribuirea de produse, depozitarea produselor,
descărcarea mărfurilor, livrarea mărfurilor
(transport), livrare de mărfuri comandate prin
corespondenţă, servicii de înmagazinare, toate
aceste servicii pentru produsele numite din clasa
34.

───────

(210) M 2019 01655
(151) 06/03/2019
(732) SC BAKE EXPERT SRL, STR.

ŞOLDANULUI, NR.4, CAM.2,
BL.112, SC.1, ET.2, AP.7, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 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)

Specialităţile Brutarului

(531) Clasificare Viena: 09.07.19; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.24

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

30. Pâine, făină şi preparate făcute din cereale,
pesmet, griş, mălai.
35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare, servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
servicii de prezentare a produselor către public,
regruparea în avantajul terţilor şi prezentarea
pâinii, făinei şi preparatelor făcute din cereale,
pesmetului, grişului şi mălaiului (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2019 01656
(151) 06/03/2019
(732) KESZ INTERNATIONAL ROMANIA

S.R.L., STR. BRAŞOV NR.
19, CAMERA 2, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400066, CLUJ,
ROMANIA

(740) IP Boutique, STR. COMPLEXULUI
NR. 1, BL. 62, SC. 3, AP. 106,
SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEXAGON OFFICES

(531) Clasificare Viena: 26.05.01; 26.05.02
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(591) Culori revendicate:gri deschis, gri
închis, galben, ocru

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

36. Afaceri imobiliare, servicii privind afaceri
imobiliare, administrarea afacerilor financiare
legate de proprietăţi imobiliare, furnizare de
informaţii pe internet privind afacerile imobiliare,
administrare de imobile, închirieri de spaţii
pentru birouri, închiriere de spaţii comerciale,
servicii de gestiune imobiliară pentru construcţii
comerciale, închirieri de spații pentru birouri,
închiriere de birouri pentru co-working (lucru la
comun).
37. Construcţii, construcţii de clădiri rezidenţiale
şi comerciale, construcţii civile, servicii de
construcţii, consultanţă în domeniul construcţiilor
civile (construcţii), servicii de construcţii
civile, amenajare teritorială pentru construcţii
(construcţii), amenajare de terenuri (construcţii),
construcţie de clădiri, servicii de management
în construcţii, servicii de dezvoltare imobiliara
(construcţii), servicii de construcţii de clădiri,
construcție de birouri, reparare și întreținere de
clădiri cu birouri, curățare de clădiri cu birouri și
de spații comerciale.
42. Servicii de proiectare de sisteme de
construcţii, servicii de proiectare privind
construcţiile civile, proiectare de construcţii,
servicii de proiectare asistată de calculator
pentru proiecte de construcţii, servicii de
inginerie în domeniul tehnologiei pentru
construcţii, servicii de proiectare de spaţii
de birou, servicii de cercetare în domeniul
construcţiilor, planificarea construcțiilor, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de spații de
birouri, consultanță în domeniul automatizării
birourilor și spațiilor de lucru, proiectarea
amplasării birourilor, servicii de proiectare
(design) de birouri, design de clădiri de
birouri, servicii pentru proiectare (design) de
birouri, servicii de design pentru amplasare de
birouri, servicii de proiectare privind decorațiunile
interioare pentru birouri.
43. Servicii de rezervare spaţii pentru festivităţi
şi facilităţi temporare de birouri şi reuniuni,
închiriere spaţii pentru birouri temporare,
furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru birouri provizorii și pentru reuniuni.

───────

(210) M 2019 01657
(151) 06/03/2019
(732) S.C. EMC DENTAL STUDIO

S.R.L., STR. DILIGENŢEI NR. 17,
PARTER, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
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)

WDC White Dental Care
Medicina dentara si estetica

minim invaziva faciala

(531) Clasificare Viena: 02.09.10; 26.04.16;
26.04.18; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.09;
29.01.12

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 01658
(151) 06/03/2019
(732) LEROY MERLIN ROMANIA SRL,

STR. ICOANEI NR. 11-13, ET. 2,
3, 4, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Împreună construim acasă

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

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

───────

(210) M 2019 01659
(151) 06/03/2019
(732) EMANUEL MUNCAN, STR. DUCA

VODA NR. 6, BL. 35 R, SC. A,
ET. 3, APT. 14, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)
FAM SG

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini articificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi fitile pentru iluminat. (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 01660
(151) 06/03/2019
(732) EDAM GROUP SRL, STR.

CONSTANTIN BREZEANU NR. 4,
BL. C1, AP. 31, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

pretta

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 27.05.01;
27.05.02

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

18. Piele şi imitaţii din piele, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele şi bastoane, bice
şi articole de şelărie.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pt acoperirea capului.

───────
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(210) M 2019 01661
(151) 06/03/2019
(732) PARTIDUL PUTERII UMANISTE

(social-liberal), PIAŢA PRESEI
LIBERE NR. 1, CORP D1, ETAJ
8, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PPU (social-liberal)

(531) Clasificare Viena: 03.03.01; 03.03.17;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru desen şi
pentru artişti, pensule, material didactic şi de
instruire, foi, folii şi pungi în material plastic
pentru împachetare şi ambalare, caractere şi
clişee tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări dle birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea, servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea calculatoare
or şi a programelor de calculator.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizica a bunurilor materiale şi a
persoanelor, servicii personale şi sociale oferite
de către terţi destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2019 01662
(151) 06/03/2019
(732) AZURO UNIVERSAL SRL, STR.

ECATERINA TEODOROIU NR. 25,
CORP 2, CAMERA NR. 2, JUD.
ILFOV, PANTELIMON, ILFOV,
ROMANIA

(540)
BAICOART

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

11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, material pentru
perii, materiale de curăţare, lână metalică,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă.

───────

(210) M 2019 01664
(151) 06/03/2019
(732) OGEN SWIM SRL, ALEEA

CAPIDAVA NR. 4, BL. X1, SC.B,
ET. 2, AP. 30, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

OGEN SWIM

(531) Clasificare Viena: 03.09.04; 03.09.24;
27.05.01; 27.05.12; 29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, negru, gri
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerț
online și offline cu produse diverse.

───────

(210) M 2019 01665
(151) 06/03/2019
(732) SUSHI WOK SRL., STR. PISCULUI

NR. 7, BL. 80, SC. 1, ET. 10, AP.
79, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

NADASAN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24
(591) Culori revendicate:alb, negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 01666
(151) 06/03/2019
(732) SC GRADINITA LUI MATEI SRL,

STR. EROU IANCU NICOLAE NR.
36D, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(740) TUDOR GHEORGHE - CABINET
DE PROPRIETATE INDUSTRIALA,
B-DUL NICOLAE GRIGORESCU
NR. 18, BL. B3BIS, SC. 7, ET. 6,
AP. 322, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030453, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

M MATEI INTERNATIONAL
SCHOOL

(531) Clasificare Viena: 05.03.17; 05.03.20;
09.01.10; 24.01.05; 24.01.17; 24.09.05;
24.09.07; 14.05.03; 20.01.03; 20.01.05;
20.07.01; 20.07.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:bleumarin, alb,
galben

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

16. Manuale, tipărituri, publicații periodice,
articole pentru școală (papetărie), albume,
cărți de scris sau colorat, fotografii, papetărie,
materiale pentru artiști, material didactic sau
pentru învățământ (cu exceptia aparatelor),
almanahuri, acuarele, machete arhitecturale,
table aritmetice, palete de acuarele pentru
artiști (acuarele), atlase, mostre biologice folosite
în microscopie (materiale didactice), broșuri,
cataloage, indicatoare non-electronice pentru
grafice, cărți de desene, planșe pentru desen,
seturi de desen, hărți geografice, secțiuni
histologice pentru scopuri didactice, reviste
(publicație periodică), ziare, publicații imprimate,
orare imprimate, publicații tipărite, materiale
didactice (cu excepția aparatelor), globuri
pământești, reprezentări grafice, reproduceri
grafice.
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35. Relații publice, management computerizat
al fișierelor, publicitate, închirierea spațiilor
publicitare, intermedierea serviciilor de
telecomunicații, managementul afacerilor pentru
artiști, asistență în managementul afacerilor,
lucrări de birou, consultanță pentru
managementul afacerilor, informații și consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori), prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, compilarea
informațiilor în baze de date computerizate,
baze de date computerizate (compilarea
informațiilor în domeniul educației, instruirii și
divertismentului), intermediere căutări de date
în fișiere de computer, servicii de consiliere
pentru managementul afacerilor, marketing,
cercetare de marketing, managementul
afacerilor sportivilor, studii de marketing,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, publicitate online pe o
rețea de computer, publicitate în aer liber,
servicii de externalizare (asistență de afaceri),
procesarea cuvintelor, intermediere de achiziții
pentru terți (achiziția de produse și servicii
pentru alte afaceri), publicarea textelor
publicitare, închirierea minutelor publicitare în
cadrul mediilor de comunicare, reproducerea
documentelor, cercetarea afacerilor, intermedieri
de promoții de vânzare, servicii de compilare
a statisticilor, intermedierea abonamentelor
la servicii de telecomunicații, sistematizarea
informațiilor în bazele de date computerizate,
organizarea de târguri pentru scopuri comerciale
sau publicitare, scrierea textelor publicitare,
conducerea și administrarea afacerilor.
39. Transport, organizare de călătorii,
organizarea de tururi, escortarea călătorilor,
rezervări de călătorii, însoțirea călătorilor,
transportul de călători, rezervări transport,
informații legate de transport, transport de
pasageri, depozitarea fizică a datelor sau
documentelor stocate electronic.
41. Organizarea şi susținerea conferințelor
(educație, instruire), organizarea şi susținerea
congreselor (educație, instruire), organizarea
şi susținerea simpozioanelor, organizarea şi
susținerea seminariilbr (instruire), informaţii
despre educaţie, servicii de club
(amuzament sau educație), antrenament
(instruire), organizarea şi susținerea colocviilor,
organizarea competițiilor sportive, susținerea
antrenamentelor de fitness, activităţi sportive
şi culturale, educaţie religioasă, examinări
educaționale, servicii educaționale, servicii
de desktop publishing (servicii de editare),
educaţie, instruire, divertisment, academii
(educaţie), internat scolar, organizarea de

competiţii (educaţie sau amuzament), predare
în învățământ, organizarea expozițiilor pentru
scopuri culturale sau educaționale, consiliere
vocațională (consiliere educațională), meditație,
antrenament gimnastic, servicii ale cluburilor
de sănătate (sănătate şi fitness), servicii de
campinguri de vacanță (distracții), informaţii
despre posibilități de recreere, servicii de
instruire, interpretarea limbajului semnelor,
servicii de interpretariat, consilere vocațională
(consiliere educațională sau de instruire),
reconsiliere vocațională, servicii de structurare,
altele decât pentru scop publicitar, servicii
oferite de biblioteci, servicii de bibliotecă
mobilă, prezentarea reprezentațiilor în direct
(divertisment), informaţii despre distracții,
furnizarea servicilor de amuzament, servici de
amuzament, furnizarea de publicaţii electronice
nedescărcabile, publicarea cărților, organizarea
şi susținerea concertelor, servicii de camping
(amuzament), cursuri de corespondență, servicii
de sport pentru campare, servicii de publicare
de divertisment video digital, audio şi multimedia,
divertisment on-line, furnizare de publicaţii dintr-
o rețea globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, furnizare de publicaţii
electronice dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet, nedescărcabile, publicare
de reviste pe internet, divertisment difuzat într-
o rețea globală de comunicații, divertisment
furnizat prin telefon, informaţii cu privire la
divertisment, furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet, furnizarea
serviciilor de muzee (prezentări, expoziții),
servicii de compoziţii muzicale, săli de concerte
(divertisment), grădinițe (educație), organizarea
balurilor, planificarea petrecerilor (distracții),
fotografie, educaţie fizică, antrenament practic
(demonstrații), închirierea terenurilor de sport.
42. Servicii de transfer de date, servicii de
motoare de căutare pe internet, dezvoltare
de sisteme pentru prelucrarea de date,
dezvoltare de sisteme pentru stocarea de
date, dezvoltare de sisteme pentru transmisia
de date, exploatare de date, recuperarea
datelor computerizate, închirierea software-
ului de computer, închirierea serverelor web,
cercetare şi dezvoltare pentru alții, proiectare
şi dezvoltare hardware şi software, servicii în
domeniile științei şi tehnologiei ca şi cercetarea
şi proiectarea aferente, inginerie, servicii de
laboratoare ştiinţifice, fizică (cercetare), studii de
proiecte tehnice, cercetare biologică, cercetare
geologică, cercetare în domeniul protecției
mediului, studii de proiecte tehnice, cercetare
tehnică, testarea materialelor, asigurarea
utilizării temporare a unui software nedescărcabil
pentru a permite punerea în comun de conținut
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multimedia şi de comentarii între utilizatori,
servicii it, servicii de proiectare, asigurarea
utilizării temporare de aplicații web, crearea şi
întreținerea de site-uri web pentru telefoane
mobile, furnizare de acces temporar la programe
de calculator nedescărcabile, management de
produse media, autentificarea lucrărilor de artă,
prestare de servicii de furnizare de aplicații
informatice, servicii interactive de găzduire care
permit utilizatorului să publice şi să distribuie
propriile sale conținuturi şi imagini online, stocare
electronică de date, stocare electronică de
conținut multimedia de divertisment, stocare
electronică de fişiere audio, stocare electronică
de fişiere audio digitale, stocare electronică
de fişiere video digitale, stocare electronică
de imagini digitale, stocare electronică video,
stocarea electronică a datelor, compresia
(comprimarea) digitală a datelor computerizate,
consultanţă de software computerizat, design
de software pentru computer, instalarea de
software pentru computer, analiza software-
ului de computer, design pentru sistemele
de computer, servicii de protecţie anti-virus
pentru computer, consultanţă în software
de computer, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea hardware-ului pentru computer,
convertirea datelor sau documentelor din
medii fizice în medii electronice, crearea
şi mentenanța website-urilor pentru alții,
conversia datelor pentru programe de calculator
şi date (nu convertire fizică), duplicarea
programelor de computer, mentenanța software-
urilor de program, monitorizarea sistemelor
computerizate prin acces de la distanță,
închirierea computerelor.
43. Servicii oferite de cantine, servicii de catering
de alimente şi băuturi, servicii de restaurante cu
autoservire și snack-baruri, servicii de camping
de vacanță (cazare), asigurarea facilităților
pentru campare, închirierea sălilor de ședință,
închirierea de cazări temporare, închirierea
de corturi, închirierea clădirilor transportabile,
rezervări de cazare temporară, servicii de
restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2019 01667
(151) 06/03/2019
(732) ADRIANA BUNGESCU, STR.

CĂRĂRUIA NR. 33-35, SC. B,
DEMISOL 1, AP. 81, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
JURIS OZOLS, STR. ALKSNU
NR. 4, JUD. MARUPES,
JAUNMARUPE, LETONIA

(540)
LIGAMENTO ARTRO

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

5. Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari, plasturi
și materiale de pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2019 01668
(151) 06/03/2019
(732) ADRIANA BUNGESCU, STR.

CĂRĂRUIA NR. 33-35, SC. B,
DEMISOL 1, AP. 81, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
KASPARS IVANOVS, STR.
BAZNICAS NR. 45-24, JUD. RIGA,
RIGA, LETONIA

(540)
SINOS DUO

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

5. Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari, plasturi
și materiale de pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.

───────
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(210) M 2019 01669
(151) 06/03/2019
(732) RCS & RDS S.A , STR. DR.

STAICOVICI NR. 75, FORUM
2000 BUILDING, FAZA I, ETAJ
2, SECTOR 5 , BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
NATIUNEA SE MISCA

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 01670
(151) 06/03/2019
(732) SC Institutul de Cercetare -

Dezvoltare pentru Apicultură
SA, B-DUL FICUSULUI NR. 42,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 013975,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TINCTURA DE PROPOLIS
INSTITUTUL DE CERCETARE-

DEZVOLTARE PENTRU
APICULTURĂ I.C.D.A. 1974

Asociaţia Crescătorilor
de Albine din România

(531) Clasificare Viena: 03.13.04; 03.13.24;
24.09.05; 24.09.07; 26.05.15; 27.05.01

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

5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2019 01671
(151) 06/03/2019
(732) SC LABORATOARELE FARES

BIO VITAL SRL, STR. PLANTELOR
NR. 50, JUD. HUNEDOARA,
ORĂŞTIE, 335700, HUNEDOARA,
ROMANIA

(540)

HEPATOFIT FORTE SCADE
TRANSAMINAZELE

NATURAL CU BUNĂ ȘTIINȚĂ

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

clase:
3. Uleiuri esențiale, creme, geluri și unguente
cosmetice.
5. Ceaiuri medicinale, infuzii și ceaiuri din plante
medicinale, suplimente alimentare și produse
farmaceutice din plante medicinale în orice
formă de condiționare, siropuri, tincturi, extracte,
creme, unguente, capsule, comprimate, uleiuri,
ovule, supozitoare, loțiuni, soluții și băuturi din
plante medicinale.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, servicii de marketing, servicii
de promovare, servicii de comerț și
regruparea în avantajul terților a ceaiurilor
medicinale, infuziilor și ceaiurilor din
plante medicinale, suplimentelor alimentare și
produselor farmaceutice din plante medicinale
în orice formă de condiționare, a siropurilor,
tincturilor, extractelor, cremelor, unguentelor,
capsulelor, comprimatelor, uleiurilor, soluțiilor și
loțiunilor, ovulelor, supozitoarelor și băuturilor din
plante medicinale, ceaiurilor și infuziilor din fructe
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și/sau plante nemedicinale, băuturilor pe bază de
ceai, fructe și/sau plante nemedicinale, ceaiurilor
cu gheață (iced tea), cu excepția transportului,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, prezentarea
acestora pentru vânzare și vânzarea prin toate
mijloacele cunoscute, inclusiv online, realizarea
de reclame, anunțuri publicitare, promoții
pentru aceste produse, informații și sfaturi
comerciale, servicii de asistență comercială,
servicii de import-export cu produse de tipul celor
prezentate.

───────

(210) M 2019 01672
(151) 06/03/2019
(732) SC BIOFARM SA, STR.

LOGOFĂTUL TĂUTU NR. 99,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031212,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Colebil

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.15;
26.01.15; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
342C), alb

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

5. Produse farmaceutice destinate prevenției
sau tratării simptomatologiei biliare, durere,
greață, gust amar, determinate de deficitul de
bilă în intestin, de un exces alimentar sau de alte
afecțiuni ale sistemului digestiv.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
toate aceste servicii referitoare la produsele
farmaceutice pentru prevenția sau tratarea
tulburărilor de natură digestivă.

───────

(210) M 2019 01673
(151) 06/03/2019
(732) SC BIOFARM SA, STR.

LOGOFĂTUL TĂUTU NR. 99,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031212,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Triferment

(531) Clasificare Viena: 01.15.11; 25.01.19;
27.05.01; 29.01.13

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

clase:
5. Produse farmaceutice destinate prevenției
sau tratării tulburărilor digestive, de cauză
patologică sau non-patologică, asociate
incapacității de efort digestiv a organismului, unui
exces alimentar sau altor factori de risc.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
toate aceste servicii referitoare la produsele
farmaceutice pentru prevenția sau tratarea
tulburărilor de natură digestivă.

───────

(210) M 2019 01674
(151) 06/03/2019
(732) SC BIOFARM SA, STR.

LOGOFĂTUL TĂUTU NR. 99,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031212,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Triferment Forte
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(531) Clasificare Viena: 01.15.11; 25.01.19;
27.05.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:verde închis
(Pantone 356C), verde deschis
(Pantone 359C), roșu (Pantone 185C),
negru, alb

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

5. Produse farmaceutice destinate prevenției
sau tratării tulburărilor digestive, de cauză
patologică sau non-patologică, asociate
incapacității de efort digestiv organismului, unui
exces alimentar sau altor factori de risc.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
toate aceste servicii referitoare la produsele
farmaceutice pentru prevenția sau tratarea
tulburărilor de natură digestivă.

───────

(210) M 2019 01675
(151) 06/03/2019
(732) BUCURESTI MALL

DEVELOPMENT AND
MANAGEMENT S.R.L., CALEA
VITAN NR. 55-59, COMPLEX
COMERCIAL BUCURESTI MALL,
ETAJ 2, BIROU S25A, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, B-
DUL OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M 106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

I LOVE BUCUREŞTI MALL

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08; 27.05.17; 02.09.01

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

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de
desen şi materiale pentru artişti, pensule,
materiale didactice şi educative, folii de
plastic pentru documente, folii şi pungi pentru
ambalat şi împachetat, caractere tipografice,
forme de tipar, panouri publicitare din hârtie
sau carton, almanahuri, invitaţii (papetărie),
pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat, bannere din hârtie, semne
de cărţi, cărţi, calendare, cataloage, coperţi
(papetărie)/ învelitori (papetărie), dosare pentru
documente (papetărie), plicuri (papetărie),
steguleţe din hârtie, fluturaşi publicitari,
formulare, tipărite, felicitări (tipărite), reprezentări
grafice, reproduceri grafice, etichete din hârtie
sau carton, reviste (publicaţii periodice),
manuale (ghiduri) /ghiduri (manual), ziare,
agende, carnete de notiţe (papetărie), broşuri,
hârtie, foi de hârtie (papetărie), cărţi de cântece,
papetărie, bilete, hârtie cerată.
35. Publicitate, servicii de intermediere
comercială între clienţi şi prestatorii de servicii
şi producatorii de bunuri, în special în
cadrul centrelor comerciale, mall-urilor, galeriilor
comerciale, strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, în cadrul unui centru comercial sau a unui
mall, a unei varietăţi de magazine
en detail, precum şi restaurante, fast-food-uri,
săli de cinema, locuri de joacă şi de îngrijire
pentru
copii, servicii de divertisment, educaţie şi sport,
saloane de frumuseţe, servicii bancare, pentru a
permite clienţilor să vadă şi să achiziţioneze
comod bunurile şi să utilizeze şi să achiziţioneze
serviciile, strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, pe internet, a unei varietăţi de retaileri
şi prestatori de servicii, într-un mall de
tip virtual, pentru a permite clienţilor să
vadă şi să achiziţioneze cât mai comod
bunurile şi să utilizeze şi să achiziţioneze
serviciile prin intermediul mijloacelor de
telecomunicaţii, strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor, a următoarelor produse,
îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de acoperit
capul, accesorii de îmbrăcăminte, bijuterii,
gablonţuri, parfumuri, cosmetice, produse de
întreţinere a igienei, produse de curăţat,
maşini, biciclete, cărţi, ziare, produse de
papetărie, produse electrice şi electronice,
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calculatoare, televizoare, telefoane, jucării,
jocuri, produse farmaceutice şi veterinare,
articole şi echipamente de sport, articole şi hrană
destinate animalelor de companie, produse
alimentare destinate consumului uman, băuturi
alcoolice şi nealcoolice, apă îmbuteliată, mobilă,
veselă, decoraţiuni pentru casă, flori, arbuşti,
ţigări, scrumiere, chibrituri, tutun, animale vii,
bagaje, genţi, covoare, carpete, lenjerie de pat
şi masă, ceasuri, ochelari de soare, DVD-uri,
CD-uri, aparate fotografice şi cinematografice,
instrumente pentru fotografiat, instrumente
muzicale, vopsele, lumânări, obiecte de artă,
alimente pentru sugari, scutece pentru sugari,
maşini şi maşini unelte, articole pentru casă şi
gradină, scule şi instrumente de mană acţionate
manual, tacâmuri de masă, aparate de ras, arme
albe, aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor, software
pentru calculatoare, aparate şi instrumente
medicale şi veterinare, aparate de încălzit,
aparate de iluminat, aparate de gătit, instalaţii
sanitare, vehicule, arme de foe, focuri de artificii,
umbrele, bastoane, oglinzi, rame, perii, piepteni,
obiecte din sticlă, cristal, porţelan, corturi, saci
de dormit, nasturi, dantele, broderii, şireturi,
copci, flori artificiale, fire de uz textil, seminţe,
plante, tapete murale, parchet, gresie, faianţă,
perdele, materiale de construcţii, vopsele,
produse chimice (exceptând transportul lor)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, outlet-uri, mall-uri, supermarket-uri,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, servicii de abonamente la
servicii de telecomunicaţii, pentru terţi, servicii
de promovare, pentru terţi, a mall-urilor,
magazinelor, reţelelor de magazine, servicii
de promovare şi publicitate, pentru terţi, a
sălilor de jocuri, centrelor de divertisment,
parcurilor de distracţie şi/sau tematice, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de abonamente la
ziare, pentru terţi, administrarea comercială a
licenţelor produselor şi serviciilor, pentru terţi,
cercetări pentru afaceri, consultanţă pentru
conducerea afacerilor, consultanţă profesională
în afaceri, expertiză în afaceri comerciale,
informaţii despre afaceri comerciale, investigaţii,
pentru afaceri, servicii de relocare pentru
afaceri, estimări referitoare la afaceri, servicii de
import-export, agenţii de informaţii comerciale,
agenţii de publicitate, analiza preţului de
cost, difuzare de anunţuri publicitare, servicii
de achiziţionare pentru terţi, asistenţă în

conducerea şi managementul afacerilor, servicii
de audit, închiriere de automate de vânzare,
închiriere de maşini şi aparatură de birou, birouri
de plasare, căutare de sponsorizare, cercetarea
pieţei, prelucrare administrativă pentru cereri de
mărfuri, servicii pentru compararea preţurilor,
compilarea informaţiilor în fişiere electronice,
compilaţii statistice, prezentarea produselor
prin toate mijlocele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, consultanţă pentru
probleme legate de personal, informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori, contabilitate,
cronică publicitară, întocmire de declaraţii
fiscale, decorarea vitrinelor pentru magazine,
distribuire de eşantioane, distribuire de materiale
publicitare, organizare de expoziţii şi târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de festivaluri în scopuri publicitare, comerciale
şi de promovare a vânzărilor, organizarea de
evenimente în scopuri publicitare, întocmire
de extrase de conturi, facturare, gestionarea
de fişiere informatice, administrarea hotelurilor,
închiriere de material publicitar, închiriere de
spaţii publicitare, închiriere de timp publicitar în
mijloacele de comunicare, publicitate prin poştă,
vânzare la licitaţie, servicii de manechine în
scop publicitar sau de promovare a vânzărilor,
sondaje de opinie, studii de piaţă, pregătirea şi
publicarea de texte publicitare, publicitate on-line
într-o reţea computerizată, publicitate televizată,
publicitate radiofonică, relaţii publice, servicii de
revista presei, servicii de secretariat, servicii de
promovare a vânzărilor pentru terţi, publicitate
cu privire la serviciile de construcţii, publicitate
cu privire la afacerile imobiliare, publicitate cu
privire la magazine şi reţele de magazine, mall-
uri, publicitate cu privire la serviciile de shopping
personalizat, publicitate cu privire la sălile de
jocuri, centrele de divertisment, parcurile de
distracţie şi/sau tematice, promovarea vânzării
de bunuri şi servicii ale terţilor prin distribuirea
de carduri de discount şi vouchere, promovarea
vânzării de bunuri şi servicii ale altora, prin
distribuirea de material tipărite şi concursuri de
promovare, promovarea vânzării de bunuri şi
servicii ale altora prin acordarea de puncte de
achiziţie pentru utilizarea cardurilor de credit,
promovarea vânzării de bunuri şi servicii ale
altora prin oferirea de discount-uri ori promoţii,
servicii de publicitate outdoor, publicitate şi
promovarea vânzărilor cu privire la bunuri şi
servicii, oferite prin mijloace de telecomunicaţii
sau pe cale electronică, administrarea afacerilor
(îndrumări în conducerea şi administrarea
lor) pentru magazine en gross şi en
detail, mall-uri, centre comerciale, servicii de
consiliere referitoare la promovarea vânzărilor:
organizarea, exploatarea şi supravegherea
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vânzărilor şi a programelor promoţionale de
stimulate a vânzărilor, organizarea, exploatarea
şi supravegherea de programe de stimulare
a vânzărilor, consultanţă legată de vânzările
promoţionale, urmărirea volumului de vânzări
pentru terţi, închirierea de standuri pentru
vânzare, organizarea, utilizarea şi monitorizarea
de programe de loialitate pentru clienţi şi
scheme de recompensare în scopul promovării
vânzărilor, servicii de fidelizare a clienţilor în scop
comercial, promoţional şi publicitar, organizarea
şi administrarea programelor de loialitate care
implică discount-uri sau stimulente pentru client,
în scopul promovării vânzărilor, administrarea
unui program de promovare a vânzărilor ce
permite participanţilor ca, prin intermediul unui
card de membru, să obţină reduceri la preţul
bunurilor şi serviciilor, ori servicii îmbunătăţite,
organizarea de campanii publicitare şi de
promovare, pentru terţi, gestiunea afacerilor
comerciale pentru imobiliare, pentru terţi, servicii
de control a stocurilor de marfă, servicii
de card de loialitate, servicii de vânzare
la licitaţie a proprietăţilor imobiliare, servicii
comerciale online în cadrul cărora vânzătorul
publică produsele care urmează a fi licitate,
iar licitaţia are loc pe internet, furnizare de
ghiduri publicitare online dotate cu funcţie de
căutare pentru mărfuri şi servicii ale altor
comercianţi online de pe internet, compararea
serviciilor de shopping, administraţie comercială
cu privire la licenţierea de bunuri şi servicii ale
altora, servicii de preluare a apelurilor telefonice
pentru abonaţi nedisponibili, demonstraţii de
bunuri, servicii de reproducere a documentelor,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale şi/sau publicitare, servicii
de layout în scopuri publicitare, marketing,
cercetări în marketing, studii de marketing,
servicii de achiziţionare pentru alţii (procurarea
de bunuri şi servicii pentru alte afaceri),
producţia de filme publicitare, servicii de testare
psihologică pentru selectarea de personal,
dactilografiere, stenografie, compilarea de
statistici, servicii de telemarketing, organizarea
de campanii publicitare pentru mall-uri,
centre comerciale, centre de distracţie,
parcuri de distracţie, publicitate pentru filme
cinematografice, intermedierea de contracte
pentru terţi, privind vânzarea şi cumpărarea
de mărfuri, intermedierea de contracte pentru
terţi, privind prestarea de servicii, servicii de
call center, pentru terţi, închirierea panourilor
de afişaj (panouri publicitare), licitare, postarea
de afişe publicitare, informaţii în domeniul
afacerilor, compilarea de informaţii în baze
de date, servicii de intermediere comercială,
demonstraţii cu produse, proiectarea de

materiale publicitare, publicitate directa prin,
poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de
registru de cadouri, servicii de aşezare în
pagină pentru scopuri publicitare, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
publicitate exterioară, publicitate cu plată per
click, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de
bunuri şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
închirierea de standuri de vânzare, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, marketing cu public
ţintă, servicii de telemarketing, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, , cumpărarea de proprietăţi imobiliare
pentru alţii.
36. Asigurări, servicii de asigurări în domeniul
imobiliar, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, administrarea de proprietăţi
imobiliare, servicii de administrare de imobile, şi
anume servicii de închiriere, estimare a bunurilor
imobiliare şi finanţare, agenţii de închiriere
proprietăţi imobiliare, agenţii imobiliare, emiterea
de carduri de credit şi de debit, servicii de
emitere de cartele telefonice, încasări de chirii,
concesionări de bunuri imobiliare, încheiere
de contracte de închiriere, credite pentru
contracte de închiriere, servicii de estimări
financiare de costuri de reparaţii, estimări
financiare, agenţii de încasare a creanţelor,
servicii de curtaj în proprietăţi imobiliare,
emitere de bonuri valorice, estimări financiare
imobiliare, estimări imobiliare, estimări financiare
de obiecte de artă, consultaţii şi informaţii
în domeniul financiar şi imobiliar, servicii de
finanţare, transfer electronic de fonduri, girare
de proprietăţi imobiliare, împrumuturi cu plata
în rate ori pe bază de amanet, închirieri
de apartamente, închirieri de spaţii pentru
birouri, închirieri de spaţii comerciale, închiriere
de spaţii comerciale în mall-uri, închirieri de
proprietăţi imobiliare, închirieri de exploatări
agricole, împrumuturi pe bază de ipotecă,
servicii financiare legate de ipoteci, finanţarea
împrumuturilor şi ipotecilor, tranzacţii financiare,
servicii pentru lichidarea unei intreprinderi,
investiţii de capital, servicii de girare de
imobile, curtaj în bursa, consultaţii şi informaţii
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în domeniul asigurărilor, servicii financiare
legate de proprietăţi imobiliare, colectarea de
debite din închirierea de imobile, servicii de
management pentru investiţii imobiliare, servicii
oferite de trusturi de investiţii, holdinguri, servicii
de vânzare şi cumpărare de valută (schimb
valutar), managementul financiar al societăţilor
de portofoliu, servicii în domeniul asigurărilor,
cum sunt serviciile asigurate de agenţi sau
brokeri de asigurări, serviciile oferite asiguraţilor
şi servicii de subscriere de asigurări, emiterea
tichetelor de masă, emiterea de semne de
valoare, inclusiv carduri şi voucher-ere, în ceea
ce priveşte sistemele de fidelizare a clienţilor,
emiterea de semne de valoare, evaluări de
proprietăţi imobiliare, banking, home banking,
strângerea de fonduri în scopuri caritabile,
furnizarea de fonduri pentru cumpărarea în
rate şi pentru leasing, servicii de sponsorizare
financiară, împrumuturi financiare, fonduri de
investiţii şi economisire, servicii de închiriere
şi leasing cu privire la bunuri imobiliare,
leasing de spaţii comerciale, finanţare pentru
leasing cu privire la automobile, finanţare
pentru leasing, sponsorizarea financiară a
activităţilor de divertisment, sportive şi
culturale, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluarea operelor
de artă, strângerea de fonduri caritabile,
depozite de valori, management financiar,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), investiţii în fonduri, evaluarea
financiară a bijuteriilor, organizarea colectelor,
servicii de brokeri de amanet, procesarea
plăţilor efectuate cu cardul de credit, procesarea
plăţilor efectuate cu cardul de debit, evaluări
imobiliare, oferirea de reduceri intreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui
card de membru, colectarea chiriilor, evaluarea
financiară a timbrelor, emiterea de jetoane de
valori.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii oferite de centre
de divertisment, servicii oferite de parcuri
acvatice, parcuri de distracţie şi/ sau tematice,
grădini zoologice, servicii de divertisment oferite
prin intermediul toboganelor cu apă, închiriere
de echipamente şi aparate de divertisment,
atracţii în parcuri de divertisment, servicii de
divertisment sub formă de spectacole în parcuri
de divertisment, divertisment sub formă de
prestaţii live făcute de un personaj animat,
furnizare de instalaţii recreative, oferirea de
informaţii în materie de divertisment, prin toate
canalele de comunicare, divertisment on-line,
radiofonic şi televizat, producţia de filme (cu
excepţia celor publicitare), servicii de educaţie

şi divertisment pentru copii şi adulţi, activităţi
sportive, lecţii de înot (instruire), activităţi pentru
timpul liber şi plăcere desfăşurate în scop
educative, cultural, sportive sau de divertisment,
servicii de agenţii de bilete (divertisment),
servicii de animatori, agenţii de modele pentru
artişti, servicii oferite de biblioteci şi biblioteci
mobile, scrierea de texte, altele decât cele
publicitare, publicare de cărţi, ziare, reviste,
manuale, instrucţiuni, pliante, afişe, servicii
de publicare de texte, altele decât textele
publicitare, publicare on-line, servicii de casino,
servicii de cinema, servicii de cluburi de
noapte (divertisment), cluburi de sănătate pentru
exerciţii fizice, servicii oferite de cluburi (educaţie
sau divertisment), organizarea şi conducerea
de colocvii, conferinţe, congrese, simpozioane,
workshop-uri, seminarii, competiţii sportive,
organizarea şi conducerea de concursuri
educative sau de divertisment, organizarea de
concursuri şi evenimente sportive, închirierea de
decoruri pentru spectacole, servicii de discotecă,
exploatarea publicaţiilor on-line nedescărcabile,
exploatarea sălilor de jocuri, exploatarea
terenurilor de golf, organizarea de expoziţii
şi târguri în scopuri culturale sau educative,
proiecţii de filme cinematografice, jocuri on-
line într-o reţea de calculatoare, organizarea
de loterii, tombole, organizarea de baluri,
de petreceri, de carnavaluri, de concursuri
de frumuseţe, în scopuri de divertisment,
organizarea de concerte, planificarea de recepţii
(servicii de divertisment), informaţii în materie
de recreere, reprezentaţii teatrale, rezervarea
de locuri pentru spectacole, producţie de
spectacole, exploatarea instalaţiilor sportive,
prezentarea de spectacole live, studiouri de
înregistrare, subtitrare, servicii de traducere,
furnizarea de servicii educaţionale şi de
divertisment pentru copii, prin intermediul
grupurilor de joacă, locuri de joacă pentru
copii, servicii de educaţie şi divertisment oferite
în grădiniţe şi centre after school, închirierea
de filme cinematografice, distribuire de filme
cinematografice, prezentarea spectacolelor de
circ, servicii oferite de un disc- jockey,
organizarea de spectacole de modă în scopul
de divertisment, servicii de layout, nu în scopuri
publicitare, producţia de emisiuni radio şi tv,
servicii de karaoke, exploatarea echipamentelor
de karaoke (divertisment), închirierea de jucării,
organizarea de competiţii online, închirierea de
stadioane, închirierea de echipament pentru
sport, cu excepţia vehiculelor, servicii de fitness,
servicii oferite de un antrenor personal, servicii
de informare via hot-lines sau call-centers în
domeniul educaţiei şi al divertismentului, jocuri
de noroc, pariuri, pariuri sportive, închiriere de
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aparate pentru cazino şi aparate de jocuri,
exploatarea de agenţii de pariuri, închiriere
de aparate fi accesorii cinematografice, servicii
de divertisment şi educaţie oferite în tabere
şcolare, servicii de fotografiere, organizarea de
spectacole cu laser, servicii oferite de piscine,
oferirea de facilităţi pentru practicarea sporturilor
de iarnă, training (instruire) cu privire la vânzări,
organizarea de festivaluri în scopuri culturale,
educaţionale sau de divertisment, academii
(educaţie), servicii de parcuri de amuzament,
furnizarea serviciilor de amuzament de tip
arcade, închirierea lucrărilor de artă, organizarea
concursurilor de frumuseţe, rezervarea locurilor
pentru spectacole, furnizarea de facilităţi
pentru cazinouri (jocuri de noroc), spectacole
cinematografice /spectacole de cinema,
închirierea de aparate cinematografice, servicii
de club (divertisment sau educaţie), organizarea
şi susţinerea de concerte, organizarea
şi susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea congreselor, servicii de amuzament,
servicii de divertisment, informaţii despre
divertisment, efectuarea antrenamentelor de
fitness, închirierea echipamentului pentru jocuri,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate şi fitness), închirierea de acvarii
interioare, servicii de karaoke, închirierea de
filme, servicii de studiouri de film, furnizarea
online de publicaţii electronice, nedescărcabile,
organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment), organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educaţionale, organizarea de
competiţii sportive, organizarea de baluri,
organizarea de spectacole de modă în scopuri
de divertisment, organizarea de evenimente
de divertisment de tip cosplay (joc costumat),
fotografie, publicarea cărţilor, informaţii despre
posibilităţile de recreere, furnizarea facilităţilor de
recreere, închirierea de decoruri.

───────

(210) M 2019 01676
(151) 06/03/2019
(732) BUCURESTI MALL

DEVELOPMENT AND
MANAGEMENT S.R.L., CALEA
VITAN NR. 55-59, COMPLEX
COMERCIAL BUCURESTI MALL,
ETAJ 2, BIROU S25A, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, B-
DUL OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M 106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

City Vibes

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.18; 01.01.04; 07.01.24;
06.07.05; 20.05.07

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

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de
desen şi materiale pentru artişti, pensule,
materiale didactice şi educative, folii de
plastic pentru documente, folii şi pungi pentru
ambalat şi împachetat, caractere tipografice,
forme de tipar, panouri publicitare din hârtie
sau carton, almanahuri, invitaţii (papetărie),
pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat, bannere din hârtie, semne
de cărţi, cărţi, calendare, cataloage, coperţi
(papetărie)/ învelitori (papetărie), dosare pentru
documente (papetărie), plicuri (papetărie),
steguleţe din hârtie, fluturaşi publicitari,
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formulare, tipărite, felicitări (tipărite), reprezentări
grafice, reproduceri grafice, etichete din hârtie
sau carton, reviste (publicaţii periodice),
manuale (ghiduri) /ghiduri (manual), ziare,
agende, carnete de notiţe (papetărie), broşuri,
hârtie, foi de hârtie (papetărie), cărţi de cântece,
papetărie, bilete, hârtie cerată.
35. Publicitate, servicii de intermediere
comercială între clienţi şi prestatorii de servicii
şi producatorii de bunuri, în special în
cadrul centrelor comerciale, mall-urilor, galeriilor
comerciale, strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, în cadrul unui centru comercial sau a unui
mall, a unei varietăţi de magazine
en detail, precum şi restaurante, fast-food-uri,
săli de cinema, locuri de joacă şi de îngrijire
pentru
copii, servicii de divertisment, educaţie şi sport,
saloane de frumuseţe, servicii bancare, pentru a
permite clienţilor să vadă şi să achiziţioneze
comod bunurile şi să utilizeze şi să achiziţioneze
serviciile, strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, pe internet, a unei varietăţi de retaileri
şi prestatori de servicii, într-un mall de
tip virtual, pentru a permite clienţilor să
vadă şi să achiziţioneze cât mai comod
bunurile şi să utilizeze şi să achiziţioneze
serviciile prin intermediul mijloacelor de
telecomunicaţii, strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor, a următoarelor produse,
îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de acoperit
capul, accesorii de îmbrăcăminte, bijuterii,
gablonţuri, parfumuri, cosmetice, produse de
întreţinere a igienei, produse de curăţat,
maşini, biciclete, cărţi, ziare, produse de
papetărie, produse electrice şi electronice,
calculatoare, televizoare, telefoane, jucării,
jocuri, produse farmaceutice şi veterinare,
articole şi echipamente de sport, articole şi hrană
destinate animalelor de companie, produse
alimentare destinate consumului uman, băuturi
alcoolice şi nealcoolice, apă îmbuteliată, mobilă,
veselă, decoraţiuni pentru casă, flori, arbuşti,
ţigări, scrumiere, chibrituri, tutun, animale vii,
bagaje, genţi, covoare, carpete, lenjerie de pat
şi masă, ceasuri, ochelari de soare, DVD-uri,
CD-uri, aparate fotografice şi cinematografice,
instrumente pentru fotografiat, instrumente
muzicale, vopsele, lumânări, obiecte de artă,
alimente pentru sugari, scutece pentru sugari,
maşini şi maşini unelte, articole pentru casă şi
gradină, scule şi instrumente de mană acţionate
manual, tacâmuri de masă, aparate de ras, arme
albe, aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor, software
pentru calculatoare, aparate şi instrumente
medicale şi veterinare, aparate de încălzit,
aparate de iluminat, aparate de gătit, instalaţii

sanitare, vehicule, arme de foc, focuri de artificii,
umbrele, bastoane, oglinzi, rame, perii, piepteni,
obiecte din sticlă, cristal, porţelan, corturi, saci
de dormit, nasturi, dantele, broderii, şireturi,
copci, flori artificiale, fire de uz textil, seminţe,
plante, tapete murale, parchet, gresie, faianţă,
perdele, materiale de construcţii, vopsele,
produse chimice (exceptând transportul lor)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, outlet-uri, mall-uri, supermarket-uri,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, servicii de abonamente la
servicii de telecomunicaţii, pentru terţi, servicii
de promovare, pentru terţi, a mall-urilor,
magazinelor, reţelelor de magazine, servicii
de promovare şi publicitate, pentru terţi, a
sălilor de jocuri, centrelor de divertisment,
parcurilor de distracţie şi/sau tematice, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de abonamente la
ziare, pentru terţi, administrarea comercială a
licenţelor produselor şi serviciilor, pentru terţi,
cercetări pentru afaceri, consultanţă pentru
conducerea afacerilor, consultanţă profesională
în afaceri, expertiză în afaceri comerciale,
informaţii despre afaceri comerciale, investigaţii,
pentru afaceri, servicii de relocare pentru
afaceri, estimări referitoare la afaceri, servicii de
import-export, agenţii de informaţii comerciale,
agenţii de publicitate, analiza preţului de
cost, difuzare de anunţuri publicitare, servicii
de achiziţionare pentru terţi, asistenţă în
conducerea şi managementul afacerilor, servicii
de audit, închiriere de automate de vânzare,
închiriere de maşini şi aparatură de birou, birouri
de plasare, căutare de sponsorizare, cercetarea
pieţei, prelucrare administrativă pentru cereri de
mărfuri, servicii pentru compararea preţurilor,
compilarea informaţiilor în fişiere electronice,
compilaţii statistice, prezentarea produselor
prin toate mijlocele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, consultanţă pentru
probleme legate de personal, informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori, contabilitate,
cronică publicitară, întocmire de declaraţii
fiscale, decorarea vitrinelor pentru magazine,
distribuire de eşantioane, distribuire de materiale
publicitare, organizare de expoziţii şi târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de festivaluri în scopuri publicitare, comerciale
şi de promovare a vânzărilor, organizarea de
evenimente în scopuri publicitare, întocmire
de extrase de conturi, facturare, gestionarea
de fişiere informatice, administrarea hotelurilor,
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închiriere de material publicitar, închiriere de
spaţii publicitare, închiriere de timp publicitar în
mijloacele de comunicare, publicitate prin poştă,
vânzare la licitaţie, servicii de manechine în
scop publicitar sau de promovare a vânzărilor,
sondaje de opinie, studii de piaţă, pregătirea şi
publicarea de texte publicitare, publicitate on-line
într-o reţea computerizată, publicitate televizată,
publicitate radiofonică, relaţii publice, servicii de
revista presei, servicii de secretariat, servicii de
promovare a vânzărilor pentru terţi, publicitate
cu privire la serviciile de construcţii, publicitate
cu privire la afacerile imobiliare, publicitate cu
privire la magazine şi reţele de magazine, mall-
uri, publicitate cu privire la serviciile de shopping
personalizat, publicitate cu privire la sălile de
jocuri, centrele de divertisment, parcurile de
distracţie şi/sau tematice, promovarea vânzării
de bunuri şi servicii ale terţilor prin distribuirea
de carduri de discount şi vouchere, promovarea
vânzării de bunuri şi servicii ale altora, prin
distribuirea de material tipărite şi concursuri de
promovare, promovarea vânzării de bunuri şi
servicii ale altora prin acordarea de puncte de
achiziţie pentru utilizarea cardurilor de credit,
promovarea vânzării de bunuri şi servicii ale
altora prin oferirea de discount-uri ori promoţii,
servicii de publicitate outdoor, publicitate şi
promovarea vânzărilor cu privire la bunuri şi
servicii, oferite prin mijloace de telecomunicaţii
sau pe cale electronică, administrarea afacerilor
(îndrumări în conducerea şi administrarea
lor) pentru magazine en gross şi en
detail, mall-uri, centre comerciale, servicii de
consiliere referitoare la promovarea vânzărilor:
organizarea, exploatarea şi supravegherea
vânzărilor şi a programelor promoţionale de
stimulate a vânzărilor, organizarea, exploatarea
şi supravegherea de programe de stimulare
a vânzărilor, consultanţă legată de vânzările
promoţionale, urmărirea volumului de vânzări
pentru terţi, închirierea de standuri pentru
vânzare, organizarea, utilizarea şi monitorizarea
de programe de loialitate pentru clienţi şi
scheme de recompensare în scopul promovării
vânzărilor, servicii de fidelizare a clienţilor în scop
comercial, promoţional şi publicitar, organizarea
şi administrarea programelor de loialitate care
implică discount-uri sau stimulente pentru client,
în scopul promovării vânzărilor, administrarea
unui program de promovare a vânzărilor ce
permite participanţilor ca, prin intermediul unui
card de membru, să obţină reduceri la preţul
bunurilor şi serviciilor, ori servicii îmbunătăţite,
organizarea de campanii publicitare şi de
promovare, pentru terţi, gestiunea afacerilor
comerciale pentru imobiliare, pentru terţi, servicii
de control a stocurilor de marfă, servicii

de card de loialitate, servicii de vânzare
la licitaţie a proprietăţilor imobiliare, servicii
comerciale online în cadrul cărora vânzătorul
publică produsele care urmează a fi licitate,
iar licitaţia are loc pe internet, furnizare de
ghiduri publicitare online dotate cu funcţie de
căutare pentru mărfuri şi servicii ale altor
comercianţi online de pe internet, compararea
serviciilor de shopping, administraţie comercială
cu privire la licenţierea de bunuri şi servicii ale
altora, servicii de preluare a apelurilor telefonice
pentru abonaţi nedisponibili, demonstraţii de
bunuri, servicii de reproducere a documentelor,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale şi/sau publicitare, servicii
de layout în scopuri publicitare, marketing,
cercetări în marketing, studii de marketing,
servicii de achiziţionare pentru alţii (procurarea
de bunuri şi servicii pentru alte afaceri),
producţia de filme publicitare, servicii de testare
psihologică pentru selectarea de personal,
dactilografiere, stenografie, compilarea de
statistici, servicii de telemarketing, organizarea
de campanii publicitare pentru mall-uri,
centre comerciale, centre de distracţie,
parcuri de distracţie, publicitate pentru filme
cinematografice, intermedierea de contracte
pentru terţi, privind vânzarea şi cumpărarea
de mărfuri, intermedierea de contracte pentru
terţi, privind prestarea de servicii, servicii de
call center, pentru terţi, închirierea panourilor
de afişaj (panouri publicitare), licitare, postarea
de afişe publicitare, informaţii în domeniul
afacerilor, compilarea de informaţii în baze
de date, servicii de intermediere comercială,
demonstraţii cu produse, proiectarea de
materiale publicitare, publicitate directa prin,
poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de
registru de cadouri, servicii de aşezare în
pagină pentru scopuri publicitare, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
publicitate exterioară, publicitate cu plată per
click, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de
bunuri şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
închirierea de standuri de vânzare, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, marketing cu public
ţintă, servicii de telemarketing, închirierea



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
06/03/2019

automatelor pentru vânzarea de produse,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, cumpărarea de proprietăţi imobiliare
pentru alţii.
36. Asigurări, servicii de asigurări în domeniul
imobiliar, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, administrarea de proprietăţi
imobiliare, servicii de administrare de imobile, şi
anume servicii de închiriere, estimare a bunurilor
imobiliare şi finanţare, agenţii de închiriere
proprietăţi imobiliare, agenţii imobiliare, emiterea
de carduri de credit şi de debit, servicii de
emitere de cartele telefonice, încasări de chirii,
concesionări de bunuri imobiliare, încheiere
de contracte de închiriere, credite pentru
contracte de închiriere, servicii de estimări
financiare de costuri de reparaţii, estimări
financiare, agenţii de încasare a creanţelor,
servicii de curtaj în proprietăţi imobiliare,
emitere de bonuri valorice, estimări financiare
imobiliare, estimări imobiliare, estimări financiare
de obiecte de artă, consultaţii şi informaţii
în domeniul financiar şi imobiliar, servicii de
finanţare, transfer electronic de fonduri, girare
de proprietăţi imobiliare, împrumuturi cu plata
în rate ori pe bază de amanet, închirieri
de apartamente, închirieri de spaţii pentru
birouri, închirieri de spaţii comerciale, închiriere
de spaţii comerciale în mall-uri, închirieri de
proprietăţi imobiliare, închirieri de exploatări
agricole, împrumuturi pe bază de ipotecă,
servicii financiare legate de ipoteci, finanţarea
împrumuturilor şi ipotecilor, tranzacţii financiare,
servicii pentru lichidarea unei intreprinderi,
investiţii de capital, servicii de girare de
imobile, curtaj în bursa, consultaţii şi informaţii
în domeniul asigurărilor, servicii financiare
legate de proprietăţi imobiliare, colectarea de
debite din închirierea de imobile, servicii de
management pentru investiţii imobiliare, servicii
oferite de trusturi de investiţii, holdinguri, servicii
de vânzare şi cumpărare de valută (schimb
valutar), managementul financiar al societăţilor
de portofoliu, servicii în domeniul asigurărilor,
cum sunt serviciile asigurate de agenţi sau
brokeri de asigurări, serviciile oferite asiguraţilor
şi servicii de subscriere de asigurări, emiterea
tichetelor de masă, emiterea de semne de
valoare, inclusiv carduri şi voucher-ere, în ceea
ce priveşte sistemele de fidelizare a clienţilor,
emiterea de semne de valoare, evaluări de
proprietăţi imobiliare, banking, home banking,
strângerea de fonduri în scopuri caritabile,
furnizarea de fonduri pentru cumpărarea în
rate şi pentru leasing, servicii de sponsorizare
financiară, împrumuturi financiare, fonduri de
investiţii şi economisire, servicii de închiriere
şi leasing cu privire la bunuri imobiliare,

leasing de spaţii comerciale, finanţare pentru
leasing cu privire la automobile, finanţare
pentru leasing, sponsorizarea financiară a
activităţilor de divertisment, sportive şi
culturale, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluarea operelor
de artă, strângerea de fonduri caritabile,
depozite de valori, management financiar,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), investiţii în fonduri, evaluarea
financiară a bijuteriilor, organizarea colectelor,
servicii de brokeri de amanet, procesarea
plăţilor efectuate cu cardul de credit, procesarea
plăţilor efectuate cu cardul de debit, evaluări
imobiliare, oferirea de reduceri intreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui
card de membru, colectarea chiriilor, evaluarea
financiară a timbrelor, emiterea de jetoane de
valori.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii oferite de centre
de divertisment, servicii oferite de parcuri
acvatice, parcuri de distracţie şi/ sau tematice,
grădini zoologice, servicii de divertisment oferite
prin intermediul toboganelor cu apă, închiriere
de echipamente şi aparate de divertisment,
atracţii în parcuri de divertisment, servicii de
divertisment sub formă de spectacole în parcuri
de divertisment, divertisment sub formă de
prestaţii live făcute de un personaj animat,
furnizare de instalaţii recreative, oferirea de
informaţii în materie de divertisment, prin toate
canalele de comunicare, divertisment on-line,
radiofonic şi televizat, producţia de filme (cu
excepţia celor publicitare), servicii de educaţie
şi divertisment pentru copii şi adulţi, activităţi
sportive, lecţii de înot (instruire), activităţi pentru
timpul liber şi plăcere desfăşurate în scop
educative, cultural, sportive sau de divertisment,
servicii de agenţii de bilete (divertisment),
servicii de animatori, agenţii de modele pentru
artişti, servicii oferite de biblioteci şi biblioteci
mobile, scrierea de texte, altele decât cele
publicitare, publicare de cărţi, ziare, reviste,
manuale, instrucţiuni, pliante, afişe, servicii
de publicare de texte, altele decât textele
publicitare, publicare on-line, servicii de casino,
servicii de cinema, servicii de cluburi de
noapte (divertisment), cluburi de sănătate pentru
exerciţii fizice, servicii oferite de cluburi (educaţie
sau divertisment), organizarea şi conducerea
de colocvii, conferinţe, congrese, simpozioane,
workshop-uri, seminarii, competiţii sportive,
organizarea şi conducerea de concursuri
educative sau de divertisment, organizarea de
concursuri şi evenimente sportive, închirierea de
decoruri pentru spectacole, servicii de discotecă,
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exploatarea publicaţiilor on-line nedescărcabile,
exploatarea sălilor de jocuri, exploatarea
terenurilor de golf, organizarea de expoziţii
şi târguri în scopuri culturale sau educative,
proiecţii de filme cinematografice, jocuri on-
line într-o reţea de calculatoare, organizarea
de loterii, tombole, organizarea de baluri,
de petreceri, de carnavaluri, de concursuri
de frumuseţe, în scopuri de divertisment,
organizarea de concerte, planificarea de recepţii
(servicii de divertisment), informaţii în materie
de recreere, reprezentaţii teatrale, rezervarea
de locuri pentru spectacole, producţie de
spectacole, exploatarea instalaţiilor sportive,
prezentarea de spectacole live, studiouri de
înregistrare, subtitrare, servicii de traducere,
furnizarea de servicii educaţionale şi de
divertisment pentru copii, prin intermediul
grupurilor de joacă, locuri de joacă pentru
copii, servicii de educaţie şi divertisment oferite
în grădiniţe şi centre after school, închirierea
de filme cinematografice, distribuire de filme
cinematografice, prezentarea spectacolelor de
circ, servicii oferite de un disc- jockey,
organizarea de spectacole de modă în scopul
de divertisment, servicii de layout, nu în scopuri
publicitare, producţia de emisiuni radio şi tv,
servicii de karaoke, exploatarea echipamentelor
de karaoke (divertisment), închirierea de jucării,
organizarea de competiţii online, închirierea de
stadioane, închirierea de echipament pentru
sport, cu excepţia vehiculelor, servicii de fitness,
servicii oferite de un antrenor personal, servicii
de informare via hot-lines sau call-centers în
domeniul educaţiei şi al divertismentului, jocuri
de noroc, pariuri, pariuri sportive, închiriere de
aparate pentru cazino şi aparate de jocuri,
exploatarea de agenţii de pariuri, închiriere
de aparate fi accesorii cinematografice, servicii
de divertisment şi educaţie oferite în tabere
şcolare, servicii de fotografiere, organizarea de
spectacole cu laser, servicii oferite de piscine,
oferirea de facilităţi pentru practicarea sporturilor
de iarnă, training (instruire) cu privire la vânzări,
organizarea de festivaluri în scopuri culturale,
educaţionale sau de divertisment, academii
(educaţie), servicii de parcuri de amuzament,
furnizarea serviciilor de amuzament de tip
arcade, închirierea lucrărilor de artă, organizarea
concursurilor de frumuseţe, rezervarea locurilor
pentru spectacole, furnizarea de facilităţi
pentru cazinouri (jocuri de noroc), spectacole
cinematografice /spectacole de cinema,
închirierea de aparate cinematografice, servicii
de club (divertisment sau educaţie), organizarea
şi susţinerea de concerte, organizarea
şi susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea congreselor, servicii de amuzament,

servicii de divertisment, informaţii despre
divertisment, efectuarea antrenamentelor de
fitness, închirierea echipamentului pentru jocuri,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate şi fitness), închirierea de acvarii
interioare, servicii de karaoke, închirierea de
filme, servicii de studiouri de film, furnizarea
online de publicaţii electronice, nedescărcabile,
organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment), organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educaţionale, organizarea de
competiţii sportive, organizarea de baluri,
organizarea de spectacole de modă în scopuri
de divertisment, organizarea de evenimente
de divertisment de tip cosplay (joc costumat),
fotografie, publicarea cărţilor, informaţii despre
posibilităţile de recreere, furnizarea facilităţilor de
recreere, închirierea de decoruri.

───────

(210) M 2019 01677
(151) 06/03/2019
(732) ECONOMIC DATA SYSTEM SRL,

STR. MIHAIL KOGALNICEANU NR.
25, JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

tactiq

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.07; 27.05.17; 26.11.06

(591) Culori revendicate:negru
(HEX#373435), albastru
(HEX#00BBFF)

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială şi
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de cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a a programelor de calculator.

───────

(210) M 2019 01678
(151) 06/03/2019
(732) SYMMETRICA S.R.L., STR.

PRINCIPALĂ NR. 27, JUD.
SUCEAVA, COM. VEREŞTI,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)
TRAVIA

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

19. Pavaj din lemn, pavaje luminoase, pavaje
prefabricate, bolovani de pavaj, plăci de pavaj,
plăci pentru pavaje, blocuri de pavaj luminoase,
pietre de pavaj din beton, blocuri de pavaj din
beton, blocuri de pavaj luminoase, nemetalice,
dale din beton pentru pavajul șoselelor, blocuri
de pavaj realizate din materiale nemetalice,
pavele luminoase, pavele din asfalt, pavele
din lemn, borduri nemetalice pentru parcări,
borduri din plastic pentru peisagistică, borduri
de gazon, nu din metal, borduri pentru
alei realizate din materiale nemetalice, dale,
dale nemetalice, dale din marmură, dale de
piatră, dale din beton, dale nemetalice pentru
construcții, dale nemetalice pentru pardoseală,
rigole (nemetalice), suporturi nemetalice pentru
rigole, trepte de scări (nemetalice), elemente de
construcție din beton, elemente din beton pentru
pavat, elemente prefabricate de construcții, din
beton, elemente prefabricate de construcții, din
beton, elemente din beton splitate, elemente
din beton antichizate, jardiniere (de zidărie),
jardiniere din beton, blocuri de zidărie, garduri
nemetalice, stâlpi de gard nemetalici, panouri
de gard nemetalice, grinzi de gard nemetalice,
stâlpi de gard, din materiale nemetalice,
ţăruși pentru garduri, nu din metal, placare
nemetalică pentru fațade, materiale pentru
placare nemetalice, placare (nemetalică) pentru
ferestre, plăci pentru placare (nemetalice),
panouri (nemetalice) pentru placare pereți,
panouri de placare din materiale nemetalice,
dale și plăci din piatră naturala, dale de piatră
naturală.

───────

(210) M 2019 01679
(151) 06/03/2019
(732) DOMENIILE GÎRBEA S.R.L., STR.

ROMANĂ NR. 65, BL. B, ET. 5, AP.
44, JUD. PRAHOVA, PLOIEŞTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) SC ROVALCONS SRL, STR.
ORIZONTULUI NR. 1, BL. R 10,
ET. 7, AP. 27, JUD. PRAHOVA,
CÂMPINA, 2150, ROMANIA

(540)

DOMENIILE GÎRBEA G

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.21; 24.01.03; 24.09.09;
24.09.25

(591) Culori revendicate:bej, bleumarin, alb,
roşu

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

20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri, plută,
trestiu stuf, rachită, com, os, fildeş, fanoane
de balenă, solz, ambra, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau din
materiale plastice.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
came, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestiblă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
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sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă, ceaiuri
din plante şi fructe: mălai.
31. Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere brute şi neprelucrate, animale vii,
fructe şi legume proaspete, seminţe, plante şi
flori naturale, alimente pentru animale, malţ.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
oferite de un lanţ de magazine.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de cladiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, distribuţie, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii de agrement,
vânătoare şi echitaţie (divertisment).
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, servicii de agroturism (cazare
temporară), hotel, pensiune.
44. Servicii medicale, veterinare, de igienă şi
frumuseţe, pentru oameni şi animale, servicii
în agricultură, silvicultură, horticultură, saloane
de coafură, cosmetică, băi, estetică chirurgicală,
aromoterapie, consultanţă în domeniul medical
şi farmaceutic.

───────

(210) M 2019 01680
(151) 06/03/2019
(732) DOMENIILE GÎRBEA S.R.L., STR.

ROMANĂ NR. 65, BL. B, ET. 5, AP.
44, JUD. PRAHOVA, PLOIEŞTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) SC ROVALCONS SRL, STR.
ORIZONTULUI NR. 1, BL. R 10,
ET. 7, AP. 27, JUD. PRAHOVA,
CÂMPINA, 2150, ROMANIA

(540)
DOMENIILE GÎRBEA

GUSTUL DE LA ŢARĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

30. Produse de morărit şi panificaţie, preparate
din cereale, produse de patiserie şi cofetărie.

───────

(210) M 2019 01681
(151) 06/03/2019
(732) SYMMETRICA S.R.L., STR.

PRINCIPALĂ NR. 27, JUD.
SUCEAVA, COM. VEREŞTI,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)
ALEGRIA

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

19. Pavaj din lemn, pavaje luminoase, pavaje
prefabricate, bolovani de pavaj, plăci de pavaj,
plăci pentru pavaje, blocuri de pavaj luminoase,
pietre de pavaj din beton, blocuri de pavaj din
beton, blocuri de pavaj luminoase, nemetalice,
dale din beton pentru pavajul șoselelor, blocuri
de pavaj realizate din materiale nemetalice,
pavele luminoase, pavele din asfalt, pavele din
lemn, borduri nemetalice pentru parcări, borduri
din plasti pentru peisagistică, borduri de gazon,
nu din metal, borduri pentru alei realizate din
materiale nemetalice, dale, dale nemetalice, dale
din marmură, dale de piatră, dale din beton, dale
nemetalice pentru construcții, dale nemetalice
pentru pardoseală, dale de piatră naturala, dale
și plăci din piatră naturala, rigole (nemetalice),
suporturi nemetalice pentru rigole, trepte de scări
(nemetalice), elemente de construcție din beton,
elemente din beton pentru pavat, elemente
prefabricate de construcții, din beton, elemente
prefabricate de construcții, din beton, elemente
din beton splitate, elemente din beton
antichizate, jardiniere (de zidărie), jardiniere din
beton, blocuri de zidărie, garduri nemetalice,
stâlpi de gard nemetalici, panouri de gard
nemetalice, grinzi de gard nemetalice, stâlpi de
gard, din materiale nemetalice, ţăruși pentru
garduri, nu din metal, placare nemetalică pentru
fațade, materiale pentru placare nemetalice,
placare (nemetalică) pentru ferestre, plăci pentru
placare (nemetalice), panouri (nemetalice)
pentru placare pereți, panouri de placare din
materiale nemetalice.

───────
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(210) M 2019 01682
(151) 06/03/2019
(732) SYMMETRICA S.R.L., STR.

PRINCIPALĂ NR. 27, JUD.
SUCEAVA, COM. VEREŞTI,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)
ARCA ROMANA

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

19.  Pavaj din lemn, pavaje luminoase, pavaje
prefabricate, bolovani de pavaj, plăci de pavaj,
plăci pentru pavaje, blocuri de pavaj luminoase,
pietre de pavaj din beton, blocuri de pavaj din
beton, blocuri de pavaj luminoase, nemetalice,
dale din beton pentru pavajul șoselelor, blocuri
de
pavaj realizate din materiale nemetalice, pavele
luminoase, pavele din asfalt, pavele din lemn,
borduri nemetalice pentru parcări, borduri din
plasti pentru peisagistică, borduri de gazon,
nu din metal, borduri pentru alei realizate din
materiale nemetalice, dale, dale nemetalice,
dale din marmură, dale de piatră, dale din
beton, dale nemetalice pentru construcții, dale
nemetalice pentru pardoseală, dale de piatră
naturala, dale și plăci din piatră naturala,
rigole (nemetalice), suporturi nemetalice pentru
rigole, trepte de scări (nemetalice), elemente de
construcție din beton, elemente din beton pentru
pavat, elemente prefabricate de construcții, din
beton, elemente prefabricate de construcții, din
beton, elemente din beton splitate, elemente
din beton antichizate, jardiniere (de zidărie),
jardiniere din beton, blocuri de zidărie, garduri
nemetalice, stâlpi de gard nemetalici, panouri
de gard nemetalice, grinzi de gard nemetalice,
stâlpi de gard, din materiale nemetalice,
ţăruși pentru garduri, nu din metal, placare
nemetalică pentru fațade, materiale pentru
placare nemetalice, placare (nemetalică) pentru
ferestre, plăci pentru placare (nemetalice),
panouri (nemetalice) pentru placare pereți,
panouri de placare din materiale nemetalice.

───────

(210) M 2019 01683
(151) 06/03/2019
(732) SYMMETRICA S.R.L., STR.

PRINCIPALĂ NR. 27, JUD.
SUCEAVA, COM. VEREŞTI,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)
MAXIA

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

19. Pavaj din lemn, pavaje luminoase, pavaje
prefabricate, bolovani de pavaj, plăci de pavaj,
plăci pentru pavaje, blocuri de pavaj luminoase,
pietre de pavaj din beton, blocuri de pavaj din
beton, blocuri de pavaj luminoase, nemetalice,
dale din beton pentru pavajul șoselelor, blocuri
de
pavaj realizate din materiale nemetalice, pavele
luminoase, pavele din asfalt, pavele din lemn,
borduri nemetalice pentru parcări, borduri din
plasti pentru peisagistică, borduri de gazon,
nu din metal, borduri pentru alei realizate din
materiale nemetalice, dale, dale nemetalice,
dale din marmură, dale de piatră, dale din
beton, dale nemetalice pentru construcții, dale
nemetalice pentru pardoseală, dale de piatră
naturala, dale și plăci din piatră naturala,
rigole (nemetalice), suporturi nemetalice pentru
rigole, trepte de scări (nemetalice), elemente de
construcție din beton, elemente din beton pentru
pavat, elemente prefabricate de construcții, din
beton, elemente prefabricate de construcții, din
beton, elemente din beton splitate, elemente
din beton antichizate, jardiniere (de zidărie),
jardiniere din beton, blocuri de zidărie, garduri
nemetalice, stâlpi de gard nemetalici, panouri
de gard nemetalice, grinzi de gard nemetalice,
stâlpi de gard, din materiale nemetalice,
ţăruși pentru garduri, nu din metal, placare
nemetalică pentru fațade, materiale pentru
placare nemetalice, placare (nemetalică) pentru
ferestre, plăci pentru placare (nemetalice),
panouri (nemetalice) pentru placare pereți,
panouri de placare din materiale nemetalice.

───────
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(210) M 2019 01684
(151) 06/03/2019
(732) SYMMETRICA S.R.L., STR.

PRINCIPALĂ NR. 27, JUD.
SUCEAVA, COM. VEREŞTI,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)
DUBLU T

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

19. Pavaj din lemn, pavaje luminoase, pavaje
prefabricate, bolovani de pavaj, plăci de pavaj,
plăci pentru pavaje, blocuri de pavaj luminoase,
pietre de pavaj din beton, blocuri de pavaj din
beton, blocuri de pavaj luminoase, nemetalice,
dale din beton pentru pavajul șoselelor, blocuri
de pavaj realizate din materiale nemetalice,
pavele luminoase, pavele din asfalt, pavele din
lemn, borduri nemetalice pentru parcări, borduri
din plasti pentru peisagistică, borduri de gazon,
nu din metal, borduri pentru alei realizate din
materiale nemetalice, dale, dale nemetalice, dale
din marmură, dale
de piatră, dale din beton, dale nemetalice
pentru construcții, dale nemetalice pentru
pardoseală, dale de piatră naturala, dale și
plăci din piatră naturala, rigole (nemetalice),
suporturi nemetalice pentru rigole, trepte de
scări (nemetalice), elemente de construcție
din beton, elemente din beton pentru pavat,
elemente prefabricate de construcții, din beton,
elemente prefabricate de construcții, din beton,
elemente din beton splitate, elemente din beton
antichizate, jardiniere (de zidărie), jardiniere din
beton, blocuri de zidărie, garduri nemetalice,
stâlpi de gard nemetalici, panouri de gard
nemetalice, grinzi de gard nemetalice, stâlpi de
gard, din materiale nemetalice, ţăruși pentru
garduri, nu din metal, placare nemetalică pentru
fațade, materiale pentru placare nemetalice,
placare (nemetalică) pentru ferestre, plăci pentru
placare (nemetalice), panouri (nemetalice)
pentru placare pereți, panouri de placare din
materiale nemetalice.

───────

(210) M 2019 01685
(151) 06/03/2019
(732) SYMMETRICA S.R.L., STR.

PRINCIPALĂ NR. 27, JUD.
SUCEAVA, COM. VEREŞTI,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)
PUZZLE

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

19. Pavaj din lemn, pavaje luminoase, pavaje
prefabricate, bolovani de pavaj, plăci de pavaj,
plăci pentru pavaje, blocuri de pavaj luminoase,
pietre de pavaj din beton, blocuri de pavaj din
beton, blocuri de pavaj luminoase, nemetalice,
dale din beton pentru pavajul șoselelor, blocuri
de
pavaj realizate din materiale nemetalice, pavele
luminoase, pavele din asfalt, pavele din lemn,
borduri nemetalice pentru parcări, borduri din
plasti pentru peisagistică, borduri de gazon,
nu din metal, borduri pentru alei realizate din
materiale nemetalice, dale, dale nemetalice,
dale din marmură, dale de piatră, dale din
beton, dale nemetalice pentru construcții, dale
nemetalice pentru pardoseală, dale de piatră
naturala, dale și plăci din piatră naturala,
rigole (nemetalice), suporturi nemetalice pentru
rigole, trepte de scări (nemetalice), elemente de
construcție din beton, elemente din beton pentru
pavat, elemente prefabricate de construcții, din
beton, elemente prefabricate de construcții, din
beton, elemente din beton splitate, elemente
din beton antichizate, jardiniere (de zidărie),
jardiniere din beton, blocuri de zidărie, garduri
nemetalice, stâlpi de gard nemetalici, panouri
de gard nemetalice, grinzi de gard nemetalice,
stâlpi de gard, din materiale nemetalice,
ţăruși pentru garduri, nu din metal, placare
nemetalică pentru fațade, materiale pentru
placare nemetalice, placare (nemetalică) pentru
ferestre, plăci pentru placare (nemetalice),
panouri (nemetalice) pentru placare pereți,
panouri de placare din materiale nemetalice.

───────
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(210) M 2019 01686
(151) 06/03/2019
(732) SYMMETRICA S.R.L., STR.

PRINCIPALĂ NR. 27, JUD.
SUCEAVA, COM. VEREŞTI,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)
ECO NATURA

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

19. Pavaj din lemn, pavaje luminoase, pavaje
prefabricate, bolovani de pavaj, plăci de pavaj,
plăci pentru pavaje, blocuri de pavaj luminoase,
pietre de pavaj din beton, blocuri de pavaj din
beton, blocuri de pavaj luminoase, nemetalice,
dale din beton pentru pavajul șoselelor, blocuri
de pavaj realizate din materiale nemetalice,
pavele luminoase, pavele din asfalt, pavele din
lemn, borduri nemetalice pentru parcări, borduri
din plastic pentru peisagistică, borduri de gazon,
nu din metal, borduri pentru alei realizate din
materiale nemetalice, dale, dale nemetalice,
dale din marmură, dale de piatră, dale din
beton, dale nemetalice pentru construcții, dale
nemetalice pentru pardoseală, dale de piatră
naturala, dale și plăci din piatră naturala,
rigole (nemetalice), suporturi nemetalice pentru
rigole, trepte de scări nemetalice, elemente de
construcție din beton, elemente din beton pentru
pavat, elemente prefabricate de construcții, din
beton, elemente prefabricate de construcții, din
beton, elemente din beton splitate, elemente
din beton antichizate, jardiniere (de zidărie),
jardiniere din beton, blocuri de zidărie, garduri
nemetalice, stâlpi de gard nemetalici, panouri
de gard nemetalice, grinzi de gard nemetalice,
stâlpi de gard, din materiale nemetalice,
ţăruși pentru garduri, nu din metal, placare
nemetalică pentru fațade, materiale pentru
placare nemetalice, placare (nemetalică) pentru
ferestre, plăci pentru placare (nemetalice),
panouri (nemetalice) pentru placare pereți,
panouri de placare din materiale nemetalice.

───────

(210) M 2019 01687
(151) 06/03/2019
(732) SYMMETRICA S.R.L., STR.

PRINCIPALĂ NR. 27, JUD.
SUCEAVA, COM. VEREŞTI,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)
MORIA

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

19. Pavaj din lemn, pavaje luminoase, pavaje
prefabricate, bolovani de pavaj, plăci de pavaj,
plăci pentru pavaje, blocuri de pavaj luminoase,
pietre de pavaj din beton, blocuri de pavaj din
beton, blocuri de pavaj luminoase, nemetalice,
dale din beton pentru pavajul șoselelor, blocuri
de pavaj realizate din materiale nemetalice,
pavele luminoase, pavele din asfalt, pavele din
lemn, borduri nemetalice pentru parcări, borduri
din plastic pentru peisagistică, borduri de gazon,
nu din metal, borduri pentru alei realizate din
materiale nemetalice, dale, dale nemetalice,
dale din marmură, dale de piatră, dale din
beton, dale nemetalice pentru construcții, dale
nemetalice pentru pardoseală, dale de piatră
naturala, dale și plăci din piatră naturala,
rigole (nemetalice), suporturi nemetalice pentru
rigole, trepte de scări nemetalice, elemente de
construcție din beton, elemente din beton pentru
pavat, elemente prefabricate de construcții, din
beton, elemente prefabricate de construcții, din
beton, elemente din beton splitate, elemente
din beton antichizate, jardiniere (de zidărie),
jardiniere din beton, blocuri de zidărie, garduri
nemetalice, stâlpi de gard nemetalici, panouri
de gard nemetalice, grinzi de gard nemetalice,
stâlpi de gard, din materiale nemetalice,
ţăruși pentru garduri, nu din metal, placare
nemetalică pentru fațade, materiale pentru
placare nemetalice, placare (nemetalică) pentru
ferestre, plăci pentru placare (nemetalice),
panouri (nemetalice) pentru placare pereți,
panouri de placare din materiale nemetalice.

───────
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(210) M 2019 01688
(151) 06/03/2019
(732) VLAD-IULIAN PIHUREAC, SOS.

BUCIUM, NR. 33, JUDEŢ IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, B-DUL CAROL I NR. 4, CORP
A, ET. 1, BIROU 107, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

METALMORPHOSE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

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

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

───────

(210) M 2019 01690
(151) 06/03/2019
(732) SYMMETRICA S.R.L., STR.

PRINCIPALĂ NR. 27, JUD.
SUCEAVA, COM. VEREŞTI,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)
KUBIK

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

19. Pavaj din lemn, pavaje luminoase, pavaje
prefabricate, bolovani de pavaj, plăci de pavaj,
plăci pentru pavaje, blocuri de pavaj luminoase,
pietre de pavaj din beton, blocuri de pavaj din
beton, blocuri de pavaj luminoase, nemetalice,
dale din beton pentru pavajul șoselelor, blocuri
de pavaj realizate din materiale nemetalice,
pavele luminoase, pavele din asfalt, pavele din
lemn, borduri nemetalice pentru parcări, borduri

din plastic pentru peisagistică, borduri de gazon,
nu din metal, borduri pentru alei realizate din
materiale nemetalice, dale, dale nemetalice,
dale din marmură, dale de piatră, dale din
beton, dale nemetalice pentru construcții, dale
nemetalice pentru pardoseală, dale de piatră
naturala, dale și plăci din piatră naturala,
rigole (nemetalice), suporturi nemetalice pentru
rigole, trepte de scări nemetalice, elemente de
construcție din beton, elemente din beton pentru
pavat, elemente prefabricate de construcții, din
beton, elemente prefabricate de construcții, din
beton, elemente din beton splitate, elemente
din beton antichizate, jardiniere (de zidărie),
jardiniere din beton, blocuri de zidărie, garduri
nemetalice, stâlpi de gard nemetalici, panouri
de gard nemetalice, grinzi de gard nemetalice,
stâlpi de gard, din materiale nemetalice,
ţăruși pentru garduri, nu din metal, placare
nemetalică pentru fațade, materiale pentru
placare nemetalice, placare (nemetalică) pentru
ferestre, plăci pentru placare (nemetalice),
panouri (nemetalice) pentru placare pereți,
panouri de placare din materiale nemetalice.

───────

(210) M 2019 01691
(151) 06/03/2019
(732) SYMMETRICA S.R.L., STR.

PRINCIPALĂ NR. 27, JUD.
SUCEAVA, COM. VEREŞTI,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)
QUADRA

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

19. Pavaj din lemn, pavaje luminoase, pavaje
prefabricate, bolovani de pavaj, plăci de pavaj,
plăci pentru pavaje, blocuri de pavaj luminoase,
pietre de pavaj din beton, blocuri de pavaj din
beton, blocuri de pavaj luminoase, nemetalice,
dale din beton pentru pavajul șoselelor, blocuri
de pavaj realizate din materiale nemetalice,
pavele luminoase, pavele din asfalt, pavele din
lemn, borduri nemetalice pentru parcări, borduri
din plastic pentru peisagistică, borduri de gazon,
nu din metal, borduri pentru alei realizate din
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materiale nemetalice, dale, dale nemetalice,
dale din marmură, dale de piatră, dale din
beton, dale nemetalice pentru construcții, dale
nemetalice pentru pardoseală, dale de piatră
naturala, dale și plăci din piatră naturala,
rigole (nemetalice), suporturi nemetalice pentru
rigole, trepte de scări nemetalice, elemente de
construcție din beton, elemente din beton pentru
pavat, elemente prefabricate de construcții, din
beton, elemente prefabricate de construcții, din
beton, elemente din beton splitate, elemente
din beton antichizate, jardiniere (de zidărie),
jardiniere din beton, blocuri de zidărie, garduri
nemetalice, stâlpi de gard nemetalici, panouri
de gard nemetalice, grinzi de gard nemetalice,
stâlpi de gard, din materiale nemetalice,
ţăruși pentru garduri, nu din metal, placare
nemetalică pentru fațade, materiale pentru
placare nemetalice, placare (nemetalică) pentru
ferestre, plăci pentru placare (nemetalice),
panouri (nemetalice) pentru placare pereți,
panouri de placare din materiale nemetalice.

───────

(210) M 2019 01692
(151) 06/03/2019
(732) SYMMETRICA S.R.L., STR.

PRINCIPALĂ NR. 27, JUD.
SUCEAVA, COM. VEREŞTI,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)
COMBIA

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

19. Pavaj din lemn, pavaje luminoase, pavaje
prefabricate, bolovani de pavaj, plăci de pavaj,
plăci pentru pavaje, blocuri de pavaj luminoase,
pietre de pavaj din beton, blocuri de pavaj din
beton, blocuri de pavaj luminoase, nemetalice,
dale din beton pentru pavajul șoselelor, blocuri
de pavaj realizate din materiale nemetalice,
pavele luminoase, pavele din asfalt, pavele din
lemn, borduri nemetalice pentru parcări, borduri
din plastic pentru peisagistică, borduri de gazon,
nu din metal, borduri pentru alei realizate din
materiale nemetalice, dale, dale nemetalice,
dale din marmură, dale de piatră, dale din

beton, dale nemetalice pentru construcții, dale
nemetalice pentru pardoseală, dale de piatră
naturala, dale și plăci din piatră naturala,
rigole (nemetalice), suporturi nemetalice pentru
rigole, trepte de scări nemetalice, elemente de
construcție din beton, elemente din beton pentru
pavat, elemente prefabricate de construcții, din
beton, elemente prefabricate de construcții, din
beton, elemente din beton splitate, elemente
din beton antichizate, jardiniere (de zidărie),
jardiniere din beton, blocuri de zidărie, garduri
nemetalice, stâlpi de gard nemetalici, panouri
de gard nemetalice, grinzi de gard nemetalice,
stâlpi de gard, din materiale nemetalice,
ţăruși pentru garduri, nu din metal, placare
nemetalică pentru fațade, materiale pentru
placare nemetalice, placare (nemetalică) pentru
ferestre, plăci pentru placare (nemetalice),
panouri (nemetalice) pentru placare pereți,
panouri de placare din materiale nemetalice.

───────

(210) M 2019 01693
(151) 06/03/2019
(732) SYMMETRICA S.R.L., STR.

PRINCIPALĂ NR. 27, JUD.
SUCEAVA, COM. VEREŞTI,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)
RETTA

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

19. Pavaj din lemn, pavaje luminoase, pavaje
prefabricate, bolovani de pavaj, plăci de pavaj,
plăci pentru pavaje, blocuri de pavaj luminoase,
pietre de pavaj din beton, blocuri de pavaj din
beton, blocuri de pavaj luminoase, nemetalice,
dale din beton pentru pavajul șoselelor, blocuri
de pavaj realizate din materiale nemetalice,
pavele luminoase, pavele din asfalt, pavele din
lemn, borduri nemetalice pentru parcări, borduri
din plastic pentru peisagistică, borduri de gazon,
nu din metal, borduri pentru alei realizate din
materiale nemetalice, dale, dale nemetalice,
dale din marmură, dale de piatră, dale din
beton, dale nemetalice pentru construcții, dale
nemetalice pentru pardoseală, dale de piatră
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naturala, dale și plăci din piatră naturala,
rigole (nemetalice), suporturi nemetalice pentru
rigole, trepte de scări nemetalice, elemente de
construcție din beton, elemente din beton pentru
pavat, elemente prefabricate de construcții, din
beton, elemente prefabricate de construcții, din
beton, elemente din beton splitate, elemente
din beton antichizate, jardiniere (de zidărie),
jardiniere din beton, blocuri de zidărie, garduri
nemetalice, stâlpi de gard nemetalici, panouri
de gard nemetalice, grinzi de gard nemetalice,
stâlpi de gard, din materiale nemetalice,
ţăruși pentru garduri, nu din metal, placare
nemetalică pentru fațade, materiale pentru
placare nemetalice, placare (nemetalică) pentru
ferestre, plăci pentru placare (nemetalice),
panouri (nemetalice) pentru placare pereți,
panouri de placare din materiale nemetalice.

───────

(210) M 2019 01694
(151) 06/03/2019
(732) SYMMETRICA S.R.L., STR.

PRINCIPALĂ NR. 27, JUD.
SUCEAVA, COM. VEREŞTI,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)
BARETO

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

19. Pavaj din lemn, pavaje luminoase, pavaje
prefabricate, bolovani de pavaj, plăci de pavaj,
plăci pentru pavaje, blocuri de pavaj luminoase,
pietre de pavaj din beton, blocuri de pavaj din
beton, blocuri de pavaj luminoase, nemetalice,
dale din beton pentru pavajul șoselelor, blocuri
de pavaj realizate din materiale nemetalice,
pavele luminoase, pavele din asfalt, pavele din
lemn, borduri nemetalice pentru parcări, borduri
din plastic pentru peisagistică, borduri de gazon,
nu din metal, borduri pentru alei realizate din
materiale nemetalice, dale, dale nemetalice,
dale din marmură, dale de piatră, dale din
beton, dale nemetalice pentru construcții, dale
nemetalice pentru pardoseală, dale de piatră
naturala, dale și plăci din piatră naturala,
rigole (nemetalice), suporturi nemetalice pentru

rigole, trepte de scări nemetalice, elemente de
construcție din beton, elemente din beton pentru
pavat, elemente prefabricate de construcții, din
beton, elemente prefabricate de construcții, din
beton, elemente din beton splitate, elemente
din beton antichizate, jardiniere (de zidărie),
jardiniere din beton, blocuri de zidărie, garduri
nemetalice, stâlpi de gard nemetalici, panouri
de gard nemetalice, grinzi de gard nemetalice,
stâlpi de gard, din materiale nemetalice,
ţăruși pentru garduri, nu din metal, placare
nemetalică pentru fațade, materiale pentru
placare nemetalice, placare (nemetalică) pentru
ferestre, plăci pentru placare (nemetalice),
panouri (nemetalice) pentru placare pereți,
panouri de placare din materiale nemetalice.

───────

(210) M 2019 01695
(151) 06/03/2019
(732) SYMMETRICA S.R.L., STR.

PRINCIPALĂ NR. 27, JUD.
SUCEAVA, COM. VEREŞTI,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)
YUCATAN

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

19. Pavaj din lemn, pavaje luminoase, pavaje
prefabricate, bolovani de pavaj, plăci de pavaj,
plăci pentru pavaje, blocuri de pavaj luminoase,
pietre de pavaj din beton, blocuri de pavaj din
beton, blocuri de pavaj luminoase, nemetalice,
dale din beton pentru pavajul șoselelor, blocuri
de pavaj realizate din materiale nemetalice,
pavele luminoase, pavele din asfalt, pavele din
lemn, borduri nemetalice pentru parcări, borduri
din plastic pentru peisagistică, borduri de gazon,
nu din metal, borduri pentru alei realizate din
materiale nemetalice, dale, dale nemetalice,
dale din marmură, dale de piatră, dale din
beton, dale nemetalice pentru construcții, dale
nemetalice pentru pardoseală, dale de piatră
naturala, dale și plăci din piatră naturala,
rigole (nemetalice), suporturi nemetalice pentru
rigole, trepte de scări nemetalice, elemente de
construcție din beton, elemente din beton pentru
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pavat, elemente prefabricate de construcții, din
beton, elemente prefabricate de construcții, din
beton, elemente din beton splitate, elemente
din beton antichizate, jardiniere (de zidărie),
jardiniere din beton, blocuri de zidărie, garduri
nemetalice, stâlpi de gard nemetalici, panouri
de gard nemetalice, grinzi de gard nemetalice,
stâlpi de gard, din materiale nemetalice,
ţăruși pentru garduri, nu din metal, placare
nemetalică pentru fațade, materiale pentru
placare nemetalice, placare (nemetalică) pentru
ferestre, plăci pentru placare (nemetalice),
panouri (nemetalice) pentru placare pereți,
panouri de placare din materiale nemetalice.

───────

(210) M 2019 01696
(151) 06/03/2019
(732) SYMMETRICA S.R.L., STR.

PRINCIPALĂ NR. 27, JUD.
SUCEAVA, COM. VEREŞTI,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)
ALCATRAZ

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

19. Pavaj din lemn, pavaje luminoase, pavaje
prefabricate, bolovani de pavaj, plăci de pavaj,
plăci pentru pavaje, blocuri de pavaj luminoase,
pietre de pavaj din beton, blocuri de pavaj din
beton, blocuri de pavaj luminoase, nemetalice,
dale din beton pentru pavajul șoselelor, blocuri
de pavaj realizate din materiale nemetalice,
pavele luminoase, pavele din asfalt, pavele din
lemn, borduri nemetalice pentru parcări, borduri
din plastic pentru peisagistică, borduri de gazon,
nu din metal, borduri pentru alei realizate din
materiale nemetalice, dale, dale nemetalice,
dale din marmură, dale de piatră, dale din
beton, dale nemetalice pentru construcții, dale
nemetalice pentru pardoseală, dale de piatră
naturala, dale și plăci din piatră naturala,
rigole (nemetalice), suporturi nemetalice pentru
rigole, trepte de scări nemetalice, elemente de
construcție din beton, elemente din beton pentru
pavat, elemente prefabricate de construcții, din
beton, elemente prefabricate de construcții, din

beton, elemente din beton splitate, elemente
din beton antichizate, jardiniere (de zidărie),
jardiniere din beton, blocuri de zidărie, garduri
nemetalice, stâlpi de gard nemetalici, panouri
de gard nemetalice, grinzi de gard nemetalice,
stâlpi de gard, din materiale nemetalice,
ţăruși pentru garduri, nu din metal, placare
nemetalică pentru fațade, materiale pentru
placare nemetalice, placare (nemetalică) pentru
ferestre, plăci pentru placare (nemetalice),
panouri (nemetalice) pentru placare pereți,
panouri de placare din materiale nemetalice.

───────

(210) M 2019 01697
(151) 06/03/2019
(732) SC SYMMETRICA SRL, NR. 27,

JUDEŢUL SUCEAVA, COMUNA
VEREŞTI, 727600, ROMANIA

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

(540)
GARDEO

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

19. Pavaj din lemn, pavaje luminoase, pavaje
prefabricate, bolovani de pavaj, plăci de pavaj,
plăci pentru pavaje, blocuri de pavaj luminoase,
pietre de pavaj din beton, blocuri de pavaj din
beton, blocuri de pavaj luminoase, nemetalice,
dale din beton pentru pavajul șoselelor, blocuri
de pavaj realizate din materiale nemetalice,
pavele luminoase, pavele din asfalt, pavele din
lemn, borduri nemetalice pentru parcări, borduri
din plastic pentru peisagistică, borduri de gazon,
nu din metal, borduri pentru alei realizate din
materiale nemetalice, dale, dale nemetalice,
dale din marmură, dale de piatră, dale din
beton, dale nemetalice pentru construcții, dale
nemetalice pentru pardoseală, dale de piatră
naturala, dale și plăci din piatră naturala,
rigole (nemetalice), suporturi nemetalice pentru
rigole, trepte de scări nemetalice, elemente de
construcție din beton, elemente din beton pentru
pavat, elemente prefabricate de construcții, din
beton, elemente prefabricate de construcții, din
beton, elemente din beton splitate, elemente
din beton antichizate, jardiniere (de zidărie),
jardiniere din beton, blocuri de zidărie, garduri
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nemetalice, stâlpi de gard nemetalici, panouri
de gard nemetalice, grinzi de gard nemetalice,
stâlpi de gard, din materiale nemetalice,
ţăruși pentru garduri, nu din metal, placare
nemetalică pentru fațade, materiale pentru
placare nemetalice, placare (nemetalică) pentru
ferestre, plăci pentru placare (nemetalice),
panouri (nemetalice) pentru placare pereți,
panouri de placare din materiale nemetalice.

───────

(210) M 2019 01698
(151) 06/03/2019
(732) SC SYMMETRICA SRL, NR. 27,

JUDEŢUL SUCEAVA, COMUNA
VEREŞTI, 727600, ROMANIA

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

(540)
AMPLIO

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

19. Pavaj din lemn, pavaje luminoase, pavaje
prefabricate, bolovani de pavaj, plăci de pavaj,
plăci pentru pavaje, blocuri de pavaj luminoase,
pietre de pavaj din beton, blocuri de pavaj din
beton, blocuri de pavaj luminoase, nemetalice,
dale din beton pentru pavajul şoselelor, blocuri
de pavaj realizate din materiale nemetalice,
pavele luminoase, pavele din asfalt, pavele din
lemn, borduri nemetalice pentru parcări, borduri
din plastic pentru peisagistică, borduri de gazon,
nu din metal, borduri pentru alei realizate din
materiale nemetalice, dale, dale nemetalice,
dale din marmură, dale de piatră, dale din
beton, dale nemetalice pentru construcţii, dale
nemetalice pentru pardoseală, dale de piatră
naturala, dale şi plăci din piatră naturala,
rigole (nemetalice), suporturi nemetalice pentru
rigole, trepte de scări nemetalice, elemente de
construcţie din beton, elemente din beton pentru
pavat, elemente prefabricate de construcţii, din
beton, elemente prefabricate de construcţii, din
beton, elemente din beton splitate, elemente
din beton antichizate, jardiniere (de zidărie),
jardiniere din beton, blocuri de zidărie, garduri
nemetalice, stâlpi de gard nemetalici, panouri
de gard nemetalice, grinzi de gard nemetalice,
stâlpi de gard, din materiale nemetalice,

ţăruşi pentru garduri, nu din metal, placare
nemetalică pentru faţade, materiale pentru
placare nemetalice, placare (nemetalică) pentru
ferestre, plăci pentru placare (nemetalice),
panouri (nemetalice) pentru placare pereţi,
panouri de placare din materiale nemetalice.

───────

(210) M 2019 01699
(151) 06/03/2019
(732) SC SYMMETRICA SRL, NR. 27,

JUDEŢUL SUCEAVA, COMUNA
VEREŞTI, 727600, ROMANIA

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

(540)
CAMMINO

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

19. Pavaj din lemn, pavaje luminoase, pavaje
prefabricate, bolovani de pavaj, plăci de pavaj,
plăci pentru pavaje, blocuri de pavaj luminoase,
pietre de pavaj din beton, blocuri de pavaj din
beton, blocuri de pavaj luminoase, nemetalice,
dale din beton pentru pavajul şoselelor, blocuri
de pavaj realizate din materiale nemetalice,
pavele luminoase, pavele din asfalt, pavele din
lemn, borduri nemetalice pentru parcări, borduri
din plastic pentru peisagistică, borduri de gazon,
nu din metal, borduri pentru alei realizate din
materiale nemetalice, dale, dale nemetalice,
dale din marmură, dale de piatră, dale din
beton, dale nemetalice pentru construcţii, dale
nemetalice pentru pardoseală, dale de piatră
naturala, dale şi plăci din piatră naturala,
rigole (nemetalice), suporturi nemetalice pentru
rigole, trepte de scări nemetalice, elemente de
construcţie din beton, elemente din beton pentru
pavat, elemente prefabricate de construcţii, din
beton, elemente prefabricate de construcţii, din
beton, elemente din beton splitate, elemente
din beton antichizate, jardiniere (de zidărie),
jardiniere din beton, blocuri de zidărie, garduri
nemetalice, stâlpi de gard nemetalici, panouri
de gard nemetalice, grinzi de gard nemetalice,
stâlpi de gard, din materiale nemetalice,
ţăruşi pentru garduri, nu din metal, placare
nemetalică pentru faţade, materiale pentru
placare nemetalice, placare (nemetalică) pentru
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ferestre, plăci pentru placare (nemetalice),
panouri (nemetalice) pentru placare pereţi,
panouri de placare din materiale nemetalice.

───────

(210) M 2019 01700
(151) 06/03/2019
(732) SC SYMMETRICA SRL, NR. 27,

JUDEŢUL SUCEAVA, COMUNA
VEREŞTI, 727600, ROMANIA

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

(540)
ARCO

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

19. Pavaj din lemn, pavaje luminoase, pavaje
prefabricate, bolovani de pavaj, plăci de pavaj,
plăci pentru pavaje, blocuri de pavaj luminoase,
pietre de pavaj din beton, blocuri de pavaj din
beton, blocuri de pavaj luminoase, nemetalice,
dale din beton pentru pavajul şoselelor, blocuri
de pavaj realizate din materiale nemetalice,
pavele luminoase, pavele din asfalt, pavele din
lemn, borduri nemetalice pentru parcări, borduri
din plastic pentru peisagistică, borduri de gazon,
nu din metal, borduri pentru alei realizate din
materiale nemetalice, dale, dale nemetalice,
dale din marmură, dale de piatră, dale din
beton, dale nemetalice pentru construcţii, dale
nemetalice pentru pardoseală, dale de piatră
naturala, dale şi plăci din piatră naturala,
rigole (nemetalice), suporturi nemetalice pentru
rigole, trepte de scări nemetalice, elemente de
construcţie din beton, elemente din beton pentru
pavat, elemente prefabricate de construcţii, din
beton, elemente prefabricate de construcţii, din
beton, elemente din beton splitate, elemente
din beton antichizate, jardiniere (de zidărie),
jardiniere din beton, blocuri de zidărie, garduri
nemetalice, stâlpi de gard nemetalici, panouri
de gard nemetalice, grinzi de gard nemetalice,
stâlpi de gard, din materiale nemetalice,
ţăruşi pentru garduri, nu din metal, placare
nemetalică pentru faţade, materiale pentru
placare nemetalice, placare (nemetalică) pentru
ferestre, plăci pentru placare (nemetalice),
panouri (nemetalice) pentru placare pereţi,
panouri de placare din materiale nemetalice.

───────

(210) M 2019 01701
(151) 06/03/2019
(732) SC SYMMETRICA SRL, NR. 27,

JUDEŢUL SUCEAVA, COMUNA
VEREŞTI, 727600, ROMANIA

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

(540)
LASTRA

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

19. Pavaj din lemn, pavaje luminoase, pavaje
prefabricate, bolovani de pavaj, plăci de pavaj,
plăci pentru pavaje, blocuri de pavaj luminoase,
pietre de pavaj din beton, blocuri de pavaj din
beton, blocuri de pavaj luminoase, nemetalice,
dale din beton pentru pavajul şoselelor, blocuri
de pavaj realizate din materiale nemetalice,
pavele luminoase, pavele din asfalt, pavele din
lemn, borduri nemetalice pentru parcări, borduri
din plastic pentru peisagistică, borduri de gazon,
nu din metal, borduri pentru alei realizate din
materiale nemetalice, dale, dale nemetalice,
dale din marmură, dale de piatră, dale din
beton, dale nemetalice pentru construcţii, dale
nemetalice pentru pardoseală, dale de piatră
naturala, dale şi plăci din piatră naturala,
rigole (nemetalice), suporturi nemetalice pentru
rigole, trepte de scări nemetalice, elemente de
construcţie din beton, elemente din beton pentru
pavat, elemente prefabricate de construcţii, din
beton, elemente prefabricate de construcţii, din
beton, elemente din beton splitate, elemente
din beton antichizate, jardiniere (de zidărie),
jardiniere din beton, blocuri de zidărie, garduri
nemetalice, stâlpi de gard nemetalici, panouri
de gard nemetalice, grinzi de gard nemetalice,
stâlpi de gard, din materiale nemetalice,
ţăruşi pentru garduri, nu din metal, placare
nemetalică pentru faţade, materiale pentru
placare nemetalice, placare (nemetalică) pentru
ferestre, plăci pentru placare (nemetalice),
panouri (nemetalice) pentru placare pereţi,
panouri de placare din materiale nemetalice.

───────
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(210) M 2019 01702
(151) 06/03/2019
(732) SC SYMMETRICA SRL, NR. 27,

JUDEŢUL SUCEAVA, COMUNA
VEREŞTI, 727600, ROMANIA

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

(540)
MIRAGE

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

19. Pavaj din lemn, pavaje luminoase, pavaje
prefabricate, bolovani de pavaj, plăci de pavaj,
plăci pentru pavaje, blocuri de pavaj luminoase,
pietre de pavaj din beton, blocuri de pavaj din
beton, blocuri de pavaj luminoase, nemetalice,
dale din beton pentru pavajul şoselelor, blocuri
de pavaj realizate din materiale nemetalice,
pavele luminoase, pavele din asfalt, pavele din
lemn, borduri nemetalice pentru parcări, borduri
din plastic pentru peisagistică, borduri de gazon,
nu din metal, borduri pentru alei realizate din
materiale nemetalice, dale, dale nemetalice,
dale din marmură, dale de piatră, dale din
beton, dale nemetalice pentru construcţii, dale
nemetalice pentru pardoseală, dale de piatră
naturala, dale şi plăci din piatră naturala,
rigole (nemetalice), suporturi nemetalice pentru
rigole, trepte de scări nemetalice, elemente de
construcţie din beton, elemente din beton pentru
pavat, elemente prefabricate de construcţii, din
beton, elemente prefabricate de construcţii, din
beton, elemente din beton splitate, elemente
din beton antichizate, jardiniere (de zidărie),
jardiniere din beton, blocuri de zidărie, garduri
nemetalice, stâlpi de gard nemetalici, panouri
de gard nemetalice, grinzi de gard nemetalice,
stâlpi de gard, din materiale nemetalice,
ţăruşi pentru garduri, nu din metal, placare
nemetalică pentru faţade, materiale pentru
placare nemetalice, placare (nemetalică) pentru
ferestre, plăci pentru placare (nemetalice),
panouri (nemetalice) pentru placare pereţi,
panouri de placare din materiale nemetalice.

───────

(210) M 2019 01703
(151) 06/03/2019
(732) SC SYMMETRICA SRL, NR. 27,

JUDEŢUL SUCEAVA, COMUNA
VEREŞTI, 727600, ROMANIA

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

(540)
VILLA

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

19. Pavaj din lemn, pavaje luminoase, pavaje
prefabricate, bolovani de pavaj, plăci de pavaj,
plăci pentru pavaje, blocuri de pavaj luminoase,
pietre de pavaj din beton, blocuri de pavaj din
beton, blocuri de pavaj luminoase, nemetalice,
dale din beton pentru pavajul şoselelor, blocuri
de pavaj realizate din materiale nemetalice,
pavele luminoase, pavele din asfalt, pavele din
lemn, borduri nemetalice pentru parcări, borduri
din plastic pentru peisagistică, borduri de gazon,
nu din metal, borduri pentru alei realizate din
materiale nemetalice, dale, dale nemetalice,
dale din marmură, dale de piatră, dale din
beton, dale nemetalice pentru construcţii, dale
nemetalice pentru pardoseală, dale de piatră
naturala, dale şi plăci din piatră naturala,
rigole (nemetalice), suporturi nemetalice pentru
rigole, trepte de scări nemetalice, elemente de
construcţie din beton, elemente din beton pentru
pavat, elemente prefabricate de construcţii, din
beton, elemente prefabricate de construcţii, din
beton, elemente din beton splitate, elemente
din beton antichizate, jardiniere (de zidărie),
jardiniere din beton, blocuri de zidărie, garduri
nemetalice, stâlpi de gard nemetalici, panouri
de gard nemetalice, grinzi de gard nemetalice,
stâlpi de gard, din materiale nemetalice,
ţăruşi pentru garduri, nu din metal, placare
nemetalică pentru faţade, materiale pentru
placare nemetalice, placare (nemetalică) pentru
ferestre, plăci pentru placare (nemetalice),
panouri (nemetalice) pentru placare pereţi,
panouri de placare din materiale nemetalice.

───────
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(210) M 2019 01704
(151) 06/03/2019
(732) SC SYMMETRICA SRL, NR. 27,

JUDEŢUL SUCEAVA, COMUNA
VEREŞTI, 727600, ROMANIA

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

(540)
ANTICA

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

19. Pavaj din lemn, pavaje luminoase, pavaje
prefabricate, bolovani de pavaj, plăci de pavaj,
plăci pentru pavaje, blocuri de pavaj luminoase,
pietre de pavaj din beton, blocuri de pavaj din
beton, blocuri de pavaj luminoase, nemetalice,
dale din beton pentru pavajul şoselelor, blocuri
de pavaj realizate din materiale nemetalice,
pavele luminoase, pavele din asfalt, pavele din
lemn, borduri nemetalice pentru parcări, borduri
din plastic pentru peisagistică, borduri de gazon,
nu din metal, borduri pentru alei realizate din
materiale nemetalice, dale, dale nemetalice,
dale din marmură, dale de piatră, dale din
beton, dale nemetalice pentru construcţii, dale
nemetalice pentru pardoseală, dale de piatră
naturala, dale şi plăci din piatră naturala,
rigole (nemetalice), suporturi nemetalice pentru
rigole, trepte de scări nemetalice, elemente de
construcţie din beton, elemente din beton pentru
pavat, elemente prefabricate de construcţii, din
beton, elemente prefabricate de construcţii, din
beton, elemente din beton splitate, elemente
din beton antichizate, jardiniere (de zidărie),
jardiniere din beton, blocuri de zidărie, garduri
nemetalice, stâlpi de gard nemetalici, panouri
de gard nemetalice, grinzi de gard nemetalice,
stâlpi de gard, din materiale nemetalice,
ţăruşi pentru garduri, nu din metal, placare
nemetalică pentru faţade, materiale pentru
placare nemetalice, placare (nemetalică) pentru
ferestre, plăci pentru placare (nemetalice),
panouri (nemetalice) pentru placare pereţi,
panouri de placare din materiale nemetalice.

───────

(210) M 2019 01705
(151) 06/03/2019
(732) KWS SAAT SE, GRIMSEHLSTR.,

31, EINBECK, 37574, GERMANIA
(740) PETOSEVIC SRL , STR. DIONISIE

LUPU NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010458, ROMANIA

(540)
PLUS4GRAIN

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

31. Produse și grăunțe agricole, horticole şi
forestiere brute şi neprocesate, grăunțe agricole
tratate și/sau prevăzute cu chimicale, cereale
brute şi neprocesate, porumb neprocesat,
animale vii, fructe şi legume proaspete, puieţi şi
seminţe pentru plantare, plante şi flori naturale,
hrană pentru animale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului, în
special aplicații software pentru managementul
creșterii plantelor, software ca serviciu (SAAS),
infrasctructură ca serviciu (IAAS), platformă
ca serviciu (PAAS), servicii de consultanță,
consiliere și furnizare informații în domeniul
IT, cercetare agricolă, consultanță tehnică în
legătură cu prelucrarea datelor, consultață
tehnică în domeniul agricol, horticulturii și
forestier.
44. Servicii medicale și veterinare, servicii de
îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură, consiliere agricolă,
consultanță și furnizare de informații în domeniul
agricol în legătură cu cultivarea plantelor,
folosirea semințelor, fertilizare și protecția
plantelor, consultanță în legătură cu hrănirea
animalelor, consultanță cu privire la cultivare
în domeniul agricol, furnizarea de informații
agricole în legătură cu cultivarea plantelor,
fertilizare și protecția plantelor, consultanță în
domeniul agricol în legătură cu compatibilitatea
climatică și de mediu a exploatării agricole,
în special în legătură cu folosirea semințelor,
îngrășămintelor și preparatelor de protecție
a plantelor, consultanță în domeniul agricol
în legătură cu energia regenerabilă, în
special cultivarea plantelor pentru producerea
combustibililor.

───────
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(210) M 2019 01706
(151) 06/03/2019
(732) SC MASO HAND TOOLS

SRL, STR. MITROPOLIT
ATANASIE CRIMCA NR. 7D,
JUDEŢUL SUCEAVA, MITOCU
DRAGOMIRNEI, 727365,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

MASO Hand tools for future !

(531) Clasificare Viena: 17.05.02; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru, galben-
portocaliu

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.

───────
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Typewritten text
Clasa 28

iustinas
Typewritten text
Console de jocuri portabile; jocuri electronice; jocuri video; accesorii pentru console de jocuri.Clasa 35Regruparea în avantajul terților a produselor menționate în clasa 28 (exceptând transportul lor), pentru a permite clienților să le vadă și să le achiziționeze cât mai comod, servicii asigurate de magazine en gross sau en detail, prin cataloage de vânzare prin corespondență sau prin mijloace electronice (site-uri web sau emisiuni de teleshopping), servicii de import-export.Clasa 42Crearea și menținerea de site-uri web.
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       ERATĂ
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Typewritten text
Referitor la depozitul M2019/01422, publicat în data de 06.03.2019, dintr-o eroare

iustinas
Typewritten text
materială nu a fost trecută clasa 42 în Clasificarea NISA, corect fiind


