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Cereri Mărci publicate în 14/01/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 00035 07/01/2019 S.C. MILLENIUM

MANAGEMENT SISTEM S.R.L.
CP Catalogul Primăriilor

2 M 2019 00036 07/01/2019 IM ZERNOFF Spicul de Aur

3 M 2019 00037 07/01/2019 IM ZERNOFF Petrovskaia

4 M 2019 00038 07/01/2019 MASPERTECH SRL Agrarul

5 M 2019 00040 07/01/2019 VASILE CLAUDIU SABAU
ALINA OLTEAN

STUDYinRO Your Gateway to
Romanian Medical Colleges

6 M 2019 00041 07/01/2019 CATALIN NEDELCOV RAFINAT.RO

7 M 2019 00042 07/01/2019 PRO GLOBE RECYCLING SRL PGR PRO GLOBE
RECYCLING FOR A HEALTHY
ENVIRONMENT

8 M 2019 00043 07/01/2019 HDDCADY SRL motrix

9 M 2019 00044 07/01/2019 EUROEST CAR SRL EUROEST CAR

10 M 2019 00045 07/01/2019 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC.

MODE UP

11 M 2019 00046 07/01/2019 THEZEUS SECURITY S.R.L. THEZEUS SECURITY

12 M 2019 00047 07/01/2019 DAN-CIPRIAN BORBEI VATRA DE PIZZA

13 M 2019 00048 07/01/2019 VEACESLAV SOLODCOV PremierDenta

14 M 2019 00049 07/01/2019 COSMIN-HORATIU JIEANU ATHANOR INTERNATIONAL
SOCIETY

15 M 2019 00050 07/01/2019 TH JUNIOR SRL WinMENTOR

16 M 2019 00051 07/01/2019 HIKMAT NAJJAR BIOTEC DENTAL IMPLANTS

17 M 2019 00052 07/01/2019 SC NICOLTANA SRL Valea Berii bere artizanală

18 M 2019 00053 07/01/2019 FLORINA-CRISTINA
DOBRESCU

Livrez Dragoste-Atelierul de
Scrisori

19 M 2019 00054 07/01/2019 TARTELICIOS SRL TARTELICIOUS

20 M 2019 00055 07/01/2019 SILCELLA SRL AT ARCADIA TRAVEL
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(210) M 2019 00035
(151) 07/01/2019
(732) S.C. MILLENIUM MANAGEMENT

SISTEM S.R.L., STR. SECERII
NR. 13, JUDEŢ MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, ROMANIA

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

(540)

CP Catalogul Primăriilor

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13

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

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 00036
(151) 07/01/2019
(732) IM ZERNOFF, BD. MIRCEA CEL

BĂTRÂN 13/1 OF.1F, CHIŞINĂU,
MD-2075, REPUBLICA MOLDOVA

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

(540)
Spicul de Aur

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 00037
(151) 07/01/2019
(732) IM ZERNOFF, BD. MIRCEA CEL

BĂTRÂN 13/1 OF.1F, CHIŞINĂU,
MD-2075, REPUBLICA MOLDOVA

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

(540)
Petrovskaia

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 00038
(151) 07/01/2019
(732) MASPERTECH SRL, STR.

RÂMNICU-SĂRAT NR. 209,
JUDEŢUL BUZĂU, CAZASU,
817181, BUZĂU, ROMANIA

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

(540)

Agrarul

(531) Clasificare Viena: 05.07.02; 26.05.01;
26.05.15; 27.05.02

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

7. Echipament pentru agricultură, terasament,
construcţii, extracţia petrolului şi gazului şi
pentru minerit, echipament pentru mişcare
şi manevrare, echipament pentru măturare,
curăţare şi spălare, generatoare de electricitate,
maşini de distribuire, maşini şi maşini-unelte
pentru tratarea materialelor şi pentru fabricare,
pompe, compresoare şi ventilatoare, roboţi
(maşini), roţi şi şenile pentru maşini, accesorii cu
capăt pentru uneltele electrice, acoperiri pentru
camă (piese de maşini).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipament pentru agricultură, terasament,
construcţii, extracţia petrolului şi gazului şi
pentru minerit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipament pentru mişcare şi
manevrare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipament pentru măturare,
curăţare şi spălare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu generatoare de
electricitate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu maşini de distribuire, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu maşini
şi maşini-unelte pentru tratarea materialelor
şi pentru fabricare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pompe, compresoare
şi ventilatoare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu roboţi (maşini), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu roţi
şi şenile pentru maşini, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii cu capăt

pentru uneltele electrice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu acoperiri pentru camă
(piese de maşini), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipament pentru agricultură,
terasament, construcţii, extracţia petrolului
şi gazului şi pentru minerit, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipament pentru
mişcare şi manevrare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipament pentru
măturare, curăţare şi spălare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu generatoare de
electricitate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu maşini de distribuire, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu maşini
şi maşini-unelte pentru tratarea materialelor
şi pentru fabricare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu pompe, compresoare şi
ventilatoare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu roboţi (maşini), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu roţi şi şenile pentru
maşini, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu accesorii cu capăt pentru uneltele
electrice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu acoperiri pentru camă (piese de
maşini), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu echipament pentru agricultură,
terasament, construcţii, extracţia petrolului şi
gazului şi pentru minerit, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu echipament
pentru mişcare şi manevrare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu echipament
pentru măturare, curăţare şi spălare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
generatoare de electricitate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu maşini de
distribuire, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu maşini şi maşini-unelte
pentru tratarea materialelor şi pentru fabricare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu pompe, compresoare şi
ventilatoare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu roboţi (maşini), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
roţi şi şenile pentru maşini, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu accesorii
cu capăt pentru uneltele electrice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
acoperiri pentru camă (piese de maşini).
37. Reparare şi întreţinere de maşini agricole,
furnizare de informaţii privind repararea sau
întreţinerea de maşini şi instrumente agricole,
reparaţii de utilaje, revizii generale de utilaje,
curăţarea maşinilor şi utilajelor, servicii de
întreţinere a utilajelor, reparaţii sau întreţinere de
maşini şi utilaje de recoltat.

───────
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(210) M 2019 00040
(151) 07/01/2019
(732) VASILE CLAUDIU SABAU, STR.

BOLYAI NR. 4, BL. II/B, JUD.
MUREŞ, TG. MURES, 540064,
MUREȘ, ROMANIA
ALINA OLTEAN, STR. NICOLAE
BALCESCU NR. 8, AP.28,
JUD. MUREŞ, TG. MURES,
540155, MUREȘ, ROMANIA

(540)
STUDYinRO Your Gateway to
Romanian Medical Colleges

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

41. Consultanță profesională referitoare la
educație.

───────

(210) M 2019 00041
(151) 07/01/2019
(732) CATALIN NEDELCOV, STR.

PICTOR LUCHIAN NR. 10A, JUD.
ILFOV, SAT MOGOŞOAIA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

RAFINAT.RO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

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

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

(210) M 2019 00042
(151) 07/01/2019
(732) PRO GLOBE RECYCLING SRL,

STR. DR. VICTOR BABES NR. 5,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

PGR PRO GLOBE
RECYCLING FOR A

HEALTHY ENVIRONMENT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 26.01.18

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

40. Tratarea materialelor.
───────

(210) M 2019 00043
(151) 07/01/2019
(732) HDDCADY SRL, STR. MARULUI

NR. 12-14, BL. 1, ET. 1, AP. 9,
JUD. ILFOV,, DOBROESTI, SAT
FUNDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

motrix

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.07; 15.07.09

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clientilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
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magazinelor de vânzare cu amănuntul sau cu
ridicata prin intermediul site-urilor web sau prin
mijloace electronice.

───────

(210) M 2019 00044
(151) 07/01/2019
(732) EUROEST CAR SRL,

BULEVARDUL CHISINAU 16,
BL. M7, SC. B, AP. 60, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

EUROEST CAR

(531) Clasificare Viena: 01.05.23; 26.11.03;
26.11.06; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru, alb, gri,
negru

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2019 00045
(151) 07/01/2019
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE, SUITE 100, DE
19808-1674, UNITED STATES
OF AMERICA, WILMINGTON,
DELAWARE, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

(540)
MODE UP

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

34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat (roll your own tobacco), tutun
de pipă, produse din tutun, înlocuitori de tutun
(nu pentru uz medical), trabucuri, țigări de foi,
brichete pentru țigări/țigarete, brichete pentru
trabucuri (cigar lighters), chibrituri, articole
pentru fumători, hârtie pentru țigări/țigarete,
tuburi pentru țigări/țigarete, filtre pentru țigări/
țigarete, aparate de buzunar pentru rularea
țigărilor/țigaretelor, mașini manuale pentru
injectarea tutunului în tuburile de hârtie, țigări/
țigarete electronice, lichide pentru țigări/țigarete
electronice, produse din tutun cu scopul de a fi
încălzite.

───────
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(210) M 2019 00046
(151) 07/01/2019
(732) THEZEUS SECURITY S.R.L.,

ȘOSEAUA PIPERA NR. 48, HALA
DE PRODUCȚIE, BIROUL NR.
48, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

THEZEUS SECURITY

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.02;
02.01.22; 26.01.02; 26.01.04; 26.01.14;
26.04.04; 27.05.01; 27.05.17

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

45. Servicii de securitate pentru protecţia fizică a
bunurilor materiale şi a persoanelor.

───────

(210) M 2019 00047
(151) 07/01/2019
(732) DAN-CIPRIAN BORBEI, STR.

GRIGORE ALEXANDRESCU NR.
20, JUDEȚUL SATU MARE, SATU
MARE, 440254, SATU MARE,
ROMANIA

(540)

VATRA DE PIZZA

(531) Clasificare Viena: 08.07.04; 13.03.02;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
485C), portocaliu (Pantone 1153TPX)),
alb

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

39. Livrare de pizza (transport).
43. Restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurante fast-food, servicii de restaurant și
bar.

───────

(210) M 2019 00048
(151) 07/01/2019
(732) VEACESLAV SOLODCOV, STR.

PRIMAVERII NR. 8, APT. 134, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400540,
CLUJ, ROMANIA

(540)
PremierDenta

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

10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice, instrumentar manual
de uz medical şi veterinar, lămpi cu raze
ultraviolete pentru uz medical, implanturi
chirurgicale (materiale artificiale), aparate pentru
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spălarea cavităţilor corporale, dinţi artificiali,
lasere pentru uz medical,
material de suturi instrumentare adecvate
utilizării de către chirurgi şi doctori, aparate
ortodontice, suzete pentru bebeluşi, perii pentru
curăţarea cavităţilor corporale, freze dentare,
aparate dentare, aparate dentare electrice,
scaune stomatologice, proteze dentare, aparate
de diagnosticare pentru uz medical, pivoţi
pentru dinţi artificiali, aparate şi instrumente
chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare,
membre artificiale, ochi şi dinţi, articole
ortopedice, material de sutură, dispozitive
terapeutice şi de asistenţă adaptate pentru
persoane cu handicap, aparate de masaj,
aparate,
dispozitive şi articole pentru alăptarea
bebeluşilor, aparate, dispozitive şi articole pentru
activitatea sexuală.

───────

(210) M 2019 00049
(151) 07/01/2019
(732) COSMIN-HORATIU JIEANU , STR.

SĂRARILOR NR. 49, BL. K24,
SC. 1, ET. 4, AP. 19, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)
ATHANOR

INTERNATIONAL SOCIETY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Publicații electronice descărcabile, publicații
electronice descărcabile sub formă de reviste.
16. Publicații imprimate, publicații educative,
reviste.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, organizarea afacerilor,
administrarea afacerilor, consultanță în afaceri,
informații pentru afaceri, asistență în afaceri,
servicii de informații comerciale furnizate online
prin internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații

comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, furnizare de informaţii comerciale
privind produsele din indexuri baze de date,
în care se poate căuta, cu informaţii, inclusiv
text, documente electronice, baze de date,
informaţii grafice şi audiovizuale, prin intermediul
reţelelor de calculator şi globale, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare.
41. Educaţie, organizarea și susținerea
congreselor, organizarea și susținerea
conferințelor, organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea
seminariilor, organizarea și susținerea de
simpozioane, publicarea de texte, altele decât
textele publicitare, publicare de publicații
electronice, publicare de publicații periodice.

───────

(210) M 2019 00050
(151) 07/01/2019
(732) TH JUNIOR SRL, ŞOS.

NAŢIONALĂ NR. 18-20, JUD. IAŞI,
IAŞI, 700415, 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)

WinMENTOR

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.17; 26.13.01; 26.11.01

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

clase:
9. Case de marcat, unităţi centrale de
procesare (procesoare), cipuri (circuite
integrate), compact discuri (audio-video),
compact discuri (memorie doar citire), tastaturi
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de computer, dispozitive de memorie pentru
computere, programe înregistrare operate
pe computere, dispozitive periferice pentru
computer, programe pentru computer (software
descărcabil), software înregistrat pentru
computere, computere, computere (imprimante
folosite cu computerele), unităţi de disc pentru
computere, fişiere de imagine descărcabile,
publicaţii electronice descărcabile, aparate de
intercomunicare, interfeţe pentru computere,
maşini de facturare, microprocesoare, monitoare
(hardware computere), monitoare (programe de
computer), imprimate folosite cu computerele,
programe (jocuri pentru computer), memorie
flash USB.
16. Broşuri, calendare, grafice (tipărituri),
diagrame, reprezentări grafice, litere (caractere),
prospecte (tipărite), publicaţii tipărite.
35. Contabilitate, întocmirea extraselor de
cont, procesarea administrativă a ordinelor de
comandă, asistenţă în/pentru managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri/
pentru managementul afacerilor, managementul
afacerilor şi consultaţă de organizare,
consultanţă pentru organizarea afacerii,
asistenţă de management comercial şi/sau
industrial, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
baze de date computerizate, compilarea/
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate), intermedieri căutări de date în
fişiere de computer, management computerizat
al fişierelor, servicii de facturare, servicii
de consiliere pentru managementul afacerilor,
procesarea administrativă a ordinelor de
comandă.
38. Comunicarea cu terminale de computere,
transmisia asistată de computer a mesajelor
şi imaginilor, furnizarea accesului la bazele de
date, transmisia de fişiere digitale.
41. Organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea seminarilor (inclusiv
instruire), servicii de instruire, publicarea textelor,
altele decât textele publicitare, predare în
învăţământ (instruire), compunerea textelor,
altele decât textele publicitare, scrierea textelor,
altele decât textele publicitare.
42. Programare computerizată, duplicarea
programelor de computer, consultanţă de
software computerizat, design de software
pentru computer, instalarea de software
pentru computere, mentenanţa software-
urilor de computer, actualizarea software-
urilor de computer, analiza software-ului de
computer, design pentru sistemele de computer,

consultanţă în software de computer, conversia
datelor pentru programe de calculator şi date
(nu convertire fizică), digitalizarea documentelor
(scanare), instalarea software-ului computerizat,
închiriere a software-ului de computer, design de
software pentru computer, închirierea software-
urilor de computer, actualizarea software-ului de
computer.

───────

(210) M 2019 00051
(151) 07/01/2019
(732) HIKMAT NAJJAR, BLVD.

INDEPENDENTEI NR. 18, BL. Y1,
SC. TR. 1, AP. 39, JUD. IASI, IASI,
077160, IAȘI, ROMANIA

(540)

BIOTEC DENTAL IMPLANTS

(531) Clasificare Viena: 27.05.10; 26.11.09
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Aliaje de metale prețioase ca implanturi
dentare.
10. Implanturi dentare, punți pentru implanturi
de uz dentar, suporturi pentru implanturi de uz
dentar, implanturi (proteze) folosite în chirurgia
stomatologică, implanturi dentare din materiale
artificiale, materiale pentru implanturi (proteze)
folosite în chirurgia dentară.

───────
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(210) M 2019 00052
(151) 07/01/2019
(732) SC NICOLTANA SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 652E, COMUNA
MANECIU, JUD. PRAHOVA,
SAT CHEIA, 107355, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA DUMITRU
DOBREV, STR. VIORELE NR.
4, BL. 22, SC. C, ET. 7, AP. 101,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040426

(540)

Valea Berii bere artizanală

(531) Clasificare Viena: 03.07.01; 03.07.16;
09.01.10; 27.05.12; 06.01.02; 06.01.04;
29.01.13

(591) Culori revendicate:maro închis, galben
auriu, maro deschis, alb

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, băuturi din fructe
şi sucuri de fructe.
35. Publicitate, administrație comercială.

───────

(210) M 2019 00053
(151) 07/01/2019
(732) FLORINA-CRISTINA DOBRESCU,

STR. ALEEA FUIORULUI NR.
2, BL. Y3B, SC. 2, ET. 2, AP.
68, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Livrez Dragoste-

Atelierul de Scrisori

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 00054
(151) 07/01/2019
(732) TARTELICIOS SRL, ȘOS.

OLTENIȚEI NR. 105A, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

TARTELICIOUS

(531) Clasificare Viena: 02.01.16; 02.01.23;
08.01.07; 08.01.16; 08.01.25; 18.05.05;
18.05.10; 27.05.01; 27.05.24

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

30. Produse de cofetărie dulci aromate, produse
de cofetărie pe bază de produse lactate, trufe
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
din ciocolată, deserturi preparate (produse de
cofetărie), produse de cofetărie pe bază de făină,
quiche (tarte sărate), tarte, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), tarte sărate
sau dulci, biscuiți, torturi.
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───────

(210) M 2019 00055
(151) 07/01/2019
(732) SILCELLA SRL, STR. RODNICIEI

NR. 12, AP. 13, JUD. MUREȘ,
TÂRGU MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

AT ARCADIA TRAVEL

(531) Clasificare Viena: 26.01.06; 26.01.18;
26.04.18; 26.07.05; 26.07.25; 27.05.01;
29.01.12

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

clase:
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────


