
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE
09/04/2019

PUBLICATE ÎN DATA DE 16/04/2019



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
09/04/2019

2

Cereri Mărci publicate în 16/04/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)

2 M 2019 02728 09/04/2019 SC MERT SA DALAN

3 M 2019 02729 09/04/2019 SC MERT SA REGINA

4 M 2019 02731 09/04/2019 ENDRE PINCÉSI DIEGO

5 M 2019 02732 09/04/2019 DANIEL RAZVAN ENE WORK'S COFFEE

6 M 2019 02733 09/04/2019 SC SAVNY MEDIA SRL Brainy Kids Club Din pasiune
pentru educatie

7 M 2019 02734 09/04/2019 ANDREI MUNTEANU PANCAKE house

8 M 2019 02735 09/04/2019 ASOCIATIA FREE WORLD ÎMPREUNĂ PENTRU VIITOR

9 M 2019 02736 09/04/2019 SC ENIGMA TRADING 2000
SRL

ZDRAVENI

10 M 2019 02737 09/04/2019 S.C. AGRESS BUSINESS
COMPANY S.R.L.

GLASS BEAUTY HOUSE

11 M 2019 02738 09/04/2019 SAVA LAVINIA-MARCELA -
CABINET MEDICINA DENTARA

office4dentistry Dr. Lavinia Sava

12 M 2019 02739 09/04/2019 ION BARARU SECARICA GHIDIGENI

13 M 2019 02740 09/04/2019 ADRIANA TOCĂNEL MERAKI Beauty Make-up Brows
Lashes

14 M 2019 02744 09/04/2019 MARIAN CONSTANTIN STOIAN Lattafa

15 M 2019 02745 09/04/2019 MARIAN CONSTANTIN STOIAN ASDAAF

16 M 2019 02746 09/04/2019 ASOCIAŢIA PROMAMA
CENTER

MAgia MAternităţii din burtică ...
la pieptul mamei

17 M 2019 02747 09/04/2019 MARIAN CONSTANTIN STOIAN RAVE

18 M 2019 02748 09/04/2019 SC INSPECTIONSLOT SRL INSPECTIONSLOT

19 M 2019 02749 09/04/2019 SC LABEL 29 ONLINE SRL DAVID AND THEA KIDS
CONCEPT STORE

20 M 2019 02750 09/04/2019 MARIAN CONSTANTIN STOIAN VÛRV

21 M 2019 02751 09/04/2019 RENTALS S.R.L. RIVA MAMAIA

22 M 2019 02752 09/04/2019 S.C. SLIDE4KIDS S.R.L. SLIDE 4 KIDS

23 M 2019 02753 09/04/2019 OANA COMANESCU
MIHAI COMANESCU

REMBRANDT ART CENTRE

24 M 2019 02754 09/04/2019 Dunhill Tobacco of London
Limited

DUNHILL FINE CUT MASTER
BLEND

1 M 2019 02139 22/03/2019    EDIL LIFT INSTALATION SRL PENSIUNE AHILE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2019 02755 09/04/2019 Dunhill Tobacco of London

Limited
DUNHILL FINE CUT BRIGHT
BLEND

26 M 2019 02756 09/04/2019 Dunhill Tobacco of London
Limited

DUNHILL FINE CUT SWISS
BLEND

27 M 2019 02757 09/04/2019 Dunhill Tobacco of London
Limited

DUNHILL EVOQUE BRIGHT

28 M 2019 02758 09/04/2019 Dunhill Tobacco of London
Limited

DUNHILL FINE CUT BLONDE
BLEND

29 M 2019 02759 09/04/2019 Dunhill Tobacco of London
Limited

DUNHILL EVOQUE PLATINUM

30 M 2019 02760 09/04/2019 Dunhill Tobacco of London
Limited

DUNHILL EVOQUE CLEAR
FINISH TOBACCO OF LONDON
LTD

31 M 2019 02761 09/04/2019 Dunhill Tobacco of London
Limited

DUNHILL EVOQUE
SIGNATURE

32 M 2019 02762 09/04/2019 Dunhill Tobacco of London
Limited

DUNHILL FINE CUT TOBACCO
OF LONDON LTD

33 M 2019 02763 09/04/2019 TRAIANA DANIELA COMȘA REFRESH THERAPY

34 M 2019 02764 09/04/2019 CATERING & EVENTS
LOGISTICS SRL

DR. SMART

35 M 2019 02765 09/04/2019 TUDOREL PILAF LA ȚIGĂNCI

36 M 2019 02766 09/04/2019 TUDOREL PILAF MAITREYI

37 M 2019 02767 09/04/2019 VINEXPORT SA FOCSANI BRÜ WEISSER

38 M 2019 02768 09/04/2019 VINEXPORT SA FOCSANI VRÂNCEANA

39 M 2019 02769 09/04/2019 ASOCIATIA ART SOCIETY
CENTER

FESTIVALUL NATIONAL DE
MUZICA DE LA MAMAIA

40 M 2019 02770 09/04/2019 CONSTANTIN BOGDAN
ALDESCU
STEFAN COSTIN IVANA

Drumul Petrolului

41 M 2019 02771 09/04/2019 Cristina Aoșan Zeontal

42 M 2019 02772 09/04/2019 TASI IOSIF II INTREPRINDERE
INDIVIDUALA

APITEKA

43 M 2019 02773 09/04/2019 ART GUIDING SRL Travel Agency km 0

44 M 2019 02774 09/04/2019 VERONICA BALAS CHIRA Alice Delice The ORIGINAL
TASTE OF CRÊPES

45 M 2019 02775 09/04/2019 HYTTA CARAVAN SRL HYTTA CARAVAN
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(210) M 2019 02139

(732) EDIL LIFT INSTALATION SRL,
BULEVARDUL BUCUREȘTI 20,
BL. 3B, ET. 8, AP. 113, JUDEȚUL
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) ANGHEL ALEXANDRU IONUT
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR
GHERGHITEI NR. 1, BL. 94B, SC.
B, AP. 76, O.P. 11, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 022511, ROMANIA

(540)
PENSIUNE AHILE

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

35. Asistență pentru administrarea afacerilor în
domeniul exploatării restaurantelor, asistență
privind comercializarea produselor, în cadrul
unui contract de franciză, campanii de marketing,
dezvoltare de strategii și concepte de marketing,
difuzare de anunțuri publicitare, difuzare de
anunțuri publicitare prin Internet, difuzare de
anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, difuzarea de anunțuri
publicitare și anunțuri comerciale, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale pe
Internet, intermediere de cumpărare de produse
pentru terți, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, organizarea și
coordonarea de târguri și expoziții în scopuri
comerciale, prezentare de bunuri și servicii,
prezentare de produse, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin internet,
prezentarea produselor și serviciilor prin orice
mijloace de comunicare, promovarea vânzărilor,
realizare de expoziții în scopuri comerciale ,
realizare de târguri comerciale, realizare de
târguri și expoziții virtuale online, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu, servicii de comenzi online,
servicii de desfacere (servicii de vânzare),
servicii de gestionare a lanțului de aprovizionare,
servicii de merchandising, servicii de vânzare cu

amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de cofetărie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătura cu
bere, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de intermediere
comercială între clienți și prestatorii de servicii și
producătorii de bunuri, în special în restaurant, în
cadrul centrelor comerciale, mall-urilor, galeriilor
comerciale, servicii de intermediere comercială
între clienți și prestatori de servicii și producătorii
de bunuri, prin cataloage de vânzare prin
corespondență sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, punerea
împreună spre beneficiul altora a unei varietăți
de produse și servicii (exceptând transportul
lor), permițând în mod convenabil consumatorilor
să vadă și să cumpere, în magazine, lanț de
magazine, la standuri, ori pe bază de comandă
prin poștă, internet sau prin alte mijloace de
comunicații, managementul afacerilor pentru
pensiuni, hoteluri și restaurante, servicii de
intermediere comercială între clienți și prestatorii
de servicii și producătorii de bunuri, în special
în pensiuni sau restaurante, intermediere de
achiziții (achiziția de produse și servicii pentru
alte afaceri), servicii de intermediere comercială
între clienți și prestatorii de servicii și producătorii
de bunuri, în special în pensiuni sau restaurant,
organizarea de expoziții, târguri, prezentări de
produse în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de intermediere comercială între clienți
și prestatori de servicii și producătorii de bunuri,
prin cataloage de vânzare prin corespondență
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de licențe de servicii și
produse pentru terți.
41. Servicii de cluburi (divertisment sau
educație).
43. Agenții de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii
de aprovizionare pentru restaurante fast-food
cu autoservire, asigurare de spații de cazare
pentru turiști, servicii oferite de baruri, bufete cu

(151) 22/03/2019
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autoservire, case de oaspeți, case de vacanță,
catering și catering de alimente și băuturi, cazare
temporară, fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare
de alimente și băuturi în internet-cafe, furnizare
de locuri de cazare pentru recepții, furnizare de
locuri de cazare la hoteluri, furnizare de spații
și materiale pentru târguri și expoziții, furnizare
de spații și materiale pentru conferințe, expoziții
și reuniuni, servicii oferite de hanuri turistice,
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și
de vacanță, închiriere de camere, închiriere
de case de vacanță, închiriere de construcții
transportabile, închiriere de echipament de
catering, organizare de cazare pentru turiști,
organizare de recepții pentru nunți (spații),
servicii oferite de pensiuni, pensiuni pentru
animale și pensiuni pentru animale de companie,
restaurante pentru turiști, rezervare de locuri de
cazare pentru vacanțe, rezervare pe internet
de cazare temporară, rezervări de camere,
rezervări de pensiuni, rezervări de spații de
cazare temporară, rezervări pentru restaurante
și mese, servicii de catering, servicii de
catering pentru firme, servicii de catering
pentru spații special amenajate pentru târguri
și expoziții, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru conferințe, servicii de
catering pentru petreceri, servicii de catering
pentru instituții educaționale, servicii de catering
pentru școli, servicii de fast food la pachet,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurante
fast-food, servicii hoteliere, servicii hoteliere în
stațiuni turistice, servire de alimente și băuturi
în restaurante, terase și baruri, servire de
alimente și băuturi în restaurante, terase si
baruri, servicii de catering pentru centre de
conferințe, servicii oferite de restaurante private,
servicii de preparare a alimentelor, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de
restaurante fast-food , servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servicii
de terasă, berărie, servicii oferite de rotiserii,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servire de alimente și băuturi, serviciu
de catering pentru instituții, servire de alimente
și băuturi în restaurante, terase și baruri, servire
de alimente și băuturi în internet-cafe, servirea
de băuturi în berării, snack-baruri.

───────

(210) M 2019 02728
(151) 09/04/2019
(732) SC MERT SA, ŞOS. BUCUREŞTI-

URZICENI, NR. 50A, JUDEŢUL
ILFOV, AFUMAŢI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)
DALAN

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2019 02729
(151) 09/04/2019
(732) SC MERT SA, ŞOS. BUCUREŞTI-

URZICENI, NR. 50A, JUDEŢUL
ILFOV, AFUMAŢI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)
REGINA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 02731
(151) 09/04/2019
(732) ENDRE PINCÉSI, STR. DOLGOS

NR. 2, BL. 8/B, UNGARIA,
BUDAPESTA, H-1126, UNGARIA

(540)

DIEGO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01

(591) Culori revendicate:roșu (R237 G28
B36)

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,

miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2019 02732
(151) 09/04/2019
(732) DANIEL RAZVAN ENE, STR.

CONSTRUCTORILOR NR. 24,
BL.19, SC. B, AP. 79, SECTOR
6 , BUCUREȘTI, 060513,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

WORK'S COFFEE

(531) Clasificare Viena: 01.03.02; 11.03.04;
26.11.03; 27.05.01; 27.05.17; 01.15.11

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
pâine, produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte înghețate
comestibile.
43. Servicii de alimentație publică.

───────
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(210) M 2019 02733
(151) 09/04/2019
(732) SC SAVNY MEDIA SRL, STR.

INSTITUTULUI NR. 49, JUDEȚUL
ILFOV, CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Brainy Kids Club Din
pasiune pentru educatie

(531) Clasificare Viena: 02.05.01; 02.05.06;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:violet (Pantone
266), albastru (Pantone 2748), albastru
(Pantone 287)

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

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

───────

(210) M 2019 02734
(151) 09/04/2019
(732) ANDREI MUNTEANU, STR.

ZORILOR NR. 6, SC. A, ET. 4,
AP. 18, JUDEȚUL CLUJ, TURDA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

PANCAKE house

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 26.11.03;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roșu, negru, maro,
gri

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

30. Clătite, clătite americane, sirop pentru clătite
(sos), compoziții pentru clătite (amestec pentru
aluat), aluat pentru prepararea clătitelor, clătite
cu ceapă verde (pajeon), amestecuri instante
pentru preparat clătite.

───────

(210) M 2019 02735
(151) 09/04/2019
(732) ASOCIATIA FREE WORLD, STR.

CAVALERULUI NR. 66C, JUDEȚUL
ARGEȘ, STEFANESTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

ÎMPREUNĂ PENTRU VIITOR

(531) Clasificare Viena: 01.17.02; 02.09.14;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

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

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
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38. Telecomunicaţii. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
40. Tratarea materialelor. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 02736
(151) 09/04/2019
(732) SC ENIGMA TRADING 2000 SRL,

STR. MATEI BASARAB NR.18,
PARTER, CAMERA 1, JUDEŢUL
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)
ZDRAVENI

(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 protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
09/04/2019

(210) M 2019 02737
(151) 09/04/2019
(732) S.C. AGRESS BUSINESS

COMPANY S.R.L., CART.
SIDERURGISTILOR VEST, BL.
SD10B, PARTER, JUDEȚUL
GALAȚI, GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

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

(540)

GLASS BEAUTY HOUSE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru

persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 02738
(151) 09/04/2019
(732) SAVA LAVINIA-MARCELA -

CABINET MEDICINA DENTARA,
STR. ALBA IULIA NR. 19,
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD,
MUNICIPIUL BISTRITA, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

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

(540)

office4dentistry
Dr. Lavinia Sava

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.07.01; 26.11.12; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, gri închis,
galben

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2019 02739
(151) 09/04/2019
(732) ION BARARU, STR. FURCENI NR.

62, JUDEȚUL GALAȚI, TECUCI,
805300, GALAȚI, ROMANIA

(540)
SECARICA GHIDIGENI

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

33. Băuturi alcoolice spirtoase.
───────

(210) M 2019 02740
(151) 09/04/2019
(732) ADRIANA TOCĂNEL, STR.

BACIULUI NR. 2, BL. 14, SC. A, ET.
9, AP. 40, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MERAKI Beauty Make-
up Brows Lashes

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit şi
alte substanţe pentru spălat, preparate pentru
parfumarea camerei, abrazivi, hârtie abrazivă,
hârtie abrazivă pentru unghii, hârtie abrazivă de
tip şmirghel pentru unghii, adezivi pentru fixarea
meşelor, adezivi pentru uz cosmetic, produse
pentru îndepărtarea adezivilor, adezivi pentru
fixarea unghiilor false, adezivi pentru fixarea
genelor false, adezivi pentru lipirea sprâncenelor
false, adezivi pentru fixarea genelor false,
adezivi pentru gene, păr şi unghii false, produse
pentru îndepărtarea adezivilor folosi şi la
aplicarea accesoriilor false, odorizante de casă,
sprayuri odorizante pentru cameră, preparate
odorizante pentru împrospătarea aerului, articole
de parfumerie şi odorizante, preparate pentru

curăţare şi odorizante, loţiuni nemedicinale,
loţiuni capilare, loţiuni depilatoare, loţiuni
capilare, loţiuni după ras, loţiune după bărbierit,
loţiuni pentru barbă, loţiuni solare (cosmetice),
loţiuni pentru aromoterapie, loţiune de baie,
loţiuni împotriva îmbătrânirii (nemedicinale),
loţiuni pentru bronzare, loţiuni după plajă,
loţiuni pentru coafare, loţiuni autobronzante
(cosmetice), loţiuni pentru bebeluşi (produse
cosmetice), loţiuni de bărbierit, loţiune de
ras, loţiuni pentru ochi, loţiuni pentru mâini,
loţiuni de zi, loţiuni de curăţare, loţiuni tonice
(cosmetice), loţiune pentru piele, loţiuni de corp,
loţiuni de înfrumuseţare, loţiuni pentru reducerea
celulitei, loţiuni pentru întărirea unghiilor, loţiuni
nemedicinale pentru piele, loţiuni pentru mâini
(nemedicinale), loţiune pentru curăţarea tenului,
loţiuni de baie (nemedicinale), loţiune pentru
fixarea părului, loţiuni colorante pentru păr,
loţiuni de uz cosmetic, loţiuni pentru curăţarea
dinţilor, loţiuni parfumate pentru corp, loţiuni de
corp sclipitoare, loţiune tonică cu pulverizator,
loţiuni înainte de ras, loţiuni cosmetice pentru
bronzare, loţiuni pentru îngrijirea părului,
loţiuni tonice pentru păr, creme şi loţiuni
cosmetice, loţiuni cosmetice de păr, loţiuni
nemedicamentoase pentru picioare, loţiuni
cosmetice pentru faţă, loţiuni pentru bronzat
(cosmetice), loţiuni pentru ondularea părului,
loţiuni parfumate (preparate de toaletă), loţiuni
cosmetice pentru îndepărtarea machiajului,
loţiuni tonice pentru faţă (cosmetice), loţiuni
tonice pentru piele (nemedicinale), loţiuni
nemedicinale pentru curăţarea pielii, loţiuni
fortifiante pentru tratamentul părului, loţiune
permanentă pentru ondularea părului, loţiuni
de protecţie pentru păr, loţiuni pentru protejare
împotriva soarelui, loţiuni de aranjare a
părului, loţiuni pentru îngrijirea pielii (cosmetice),
loţiuni tonice pentru păr (nemedicinale), loţiuni
pentru ten (produse cosmetice), creme şi
loţiuni pentru bronzat, creme, loţiuni şi geluri
hidratante, uleiuri şi loţiuni pentru masaj, loţiuni
nemedicamentoase stimulatoare pentru piele,
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice, loţiuni
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
loţiuni pentru ridurile din jurul ochilor de uz
cosmetic, loţiuni pentru copii de uz cosmetic,
produse cosmetice sub formă de loţiuni, loţiuni
de corp hidratante (produse cosmetice), loţiuni
pentru piele de uz cosmetic, loţiuni şi creme de
corp parfumate, şerveţele umede impregnate cu
loţiuni cosmetice, loţiuni pentru corp parfumate
(preparate de toaletă), loţiuni cu protecţie solară
(de uz cosmetic), loţiune tonică pentru faţă,
corp şi mâini, loţiuni pentru îngrijirea feţei
şi a corpului, şerveţele impregnate cu loţiuni
de curăţare a pielii, şerveţele umede pentru
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mâini impregnate cu loţiune cosmetică, loţiuni
tonice de înfrumuseţare pentru aplicare pe faţă,
loţiuni tonice de înfrumuseţare pentru aplicare
pe corp, loţiuni pentru măşti de corp (de
uz cosmetic), loţiuni bay rum (cel mai des
utilizate ca aftershave sau apă de colonie, dar
şi ca deodorante, de-asemenea utilizate ca
ingrediente în fabricarea săpunului de bărbierit),
lapte de migdale de uz cosmetic, uleiuri de
uz cosmetic, uleiuri naturale de uz cosmetic,
uleiuri de bronzare de uz cosmetic, uleiuri
pentru uz cosmetic destinat copiilor, uleiuri de
aromoterapie (de uz cosmetic), uleiuri de baie
de uz cosmetic, şerveţele impregnate cu uleiuri
esenţiale, de uz cosmetic, pietre de alaun pentru
bărbierit, pietre de alaun (astringente), piatră
ponce, piatră ponce artificială, pietre ponce
de uz personal, pietre ponce pentru utilizare
pe corp, balsamuri (nemedicinale), balsamuri
de păr (balsamuri-şampon), balsam pentru păr,
balsam de întreţinere, balsam de păr, balsam
pentru cuticule, balsam după ras, balsam de
curăţare, balsam pentru barbă, balsam pentru
ras, balsamuri pentru unghii, balsamuri de
buze, balsamuri pentru piele, balsam pentru
tratarea părului de uz cosmetic, balsam pentru
buze (nemedicinal), creme balsam pentru
pete, balsamuri nemedicinale pentru picioare,
balsamuri pentru piele (nemedicinale), balsamuri
pentru hidratarea părului, balsamuri solide
pentru păr, preparate tip balsam pentru păr,
balsamuri pentru utilizare pe păr, balsamuri
pentru păr destinate bebeluşilor, balsamuri de
păr pentru bebeluşi, balsamuri, altele decât
cele de uz medicinal, balsamuri de buze cu
protecție solară (cosmetice), balsamuri sub
formă de spray pentru pielea capului, lapte
de înfrumuseţare (produs cosmetic), serumuri
de înfrumuseţare, săpun de înfrumuseţare,
preparate pentru înfrumuseţare nemedicinale,
creme BB de înfrumuseţare (produse
cosmetice), preparate pentru înfrumuseţarea
părului, măşti de înfrumuseţare pentru faţă, măşti
de frumuseţe, creme depilatoare, produse pentru
depilat, hârtie de lustruit, produse de lustruit,
preparate pentru lustruit, creme de lustruit,
ceară pentru lustruit, şampoane, şampon solid,
şampoane uscate, şampoane nemedicinale,
şampoane emoliente, şampone pentru bebeluşi,
şampoane anti-mătreaţă, şampon spumă pentru
bebeluşi, şampoane de păr nemedicinale,
şampoane de uz personal, şampoane pentru
părul uman, rezerve de şampon pentru
dozatoare (şampon), şampoane antimătreaţă,
nu de uz medical, şampoane pentru corp, unghii
false, lac de unghii, ojă de unghii, întăritor
pentru unghii, decalcomanii pentru unghii, vârfuri
pentru unghii, sclipici pentru unghii, cremă

pentru unghii, gel pentru unghii, produse
cosmetice pentru unghii, întăritor pentru unghii
(cosmetice), vârfuri pentru unghii (cosmetice),
pile abrazive pentru unghii, bază pentru unghii
(produse cosmetice), primer pentru unghii
(produse cosmetice), preparate pentru îngrijirea
unghiilor, preparate pentru întărirea unghiilor,
produse pentru întărirea unghiilor, abţibilduri
pentru decorarea unghiilor, lipici pentru întărirea
unghiilor, lac pentru albirea unghiilor, preparate
pentru repararea unghiilor, lac de bază pentru
unghii, unghii false de uz cosmetic, materiale
de acoperire pentru unghii, unghii false din
metale preţioase, produse cosmetice pentru
îngrijirea unghiilor, preparate cosmetice pentru
uscarea unghiilor, lac de unghii de uz cosmetic,
produse pentru îndepărtarea ojelor de unghii,
strat superior pentru lac de unghii, creioane
corectoare pentru lacul de unghii, preparate
pentru îndepărtarea gelului de unghii, straturi
de acoperire pentru sculptarea unghiilor, pulbere
de catifea pentru decorarea unghiilor, dizolvanţi
pentru lac de unghii (produse cosmetice),
pulbere pentru decorarea vârfurilor de unghii
sculptate, produse de îndepărtare a lacului de
unghii, produse pentru îndepărtarea lacurilor de
pe unghii, unghii false pentru degetele de la
picioare, produse pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii (produse cosmetice), machiaj
multifuncţional, machiaj pentru piele, machiaj
pentru ochi, machiaj de scenă, pudră de
machiaj, pudre pentru machiaj, pudriere cu
machiaj, machiaj pentru faţă, seturi de machiaj,
produse pentru machiaj, pudră pentru machiaj,
creioane de machiaj, fond de ten (machiaj),
spray pentru fixarea machiajului, farduri pentru
truse de machiaj, produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, preparate cosmetice pentru
iluminarea pielii (machiaj), produse cosmetice
pentru machiaj (aplicate pe piele), preparate
de machiaj pentru faţă şi corp, baze pentru
machiaj sub formă de paste, produse de machiaj
pentru faţă şi corp, baze de machiaj pentru
buze (se folosesc înainte de aplicarea rujului
sau gloss-ului pentru a preveni mânjirea sau
ştergerea timpurie a acestora), rujuri, rujuri
cremoase, ruj de buze, etuiuri pentru ruj, ruj
cu protecţie solară (cosmetice), şerveţele din
bumbac impregnate cu preparate demachiante,
beţişoare universale cu vată de uz personal,
beţişoare de bumbac pentru uz cosmetic,
deodorante, deodorante antiperspirante,
săpunuri deodorante, deodorante pentru
picioare, deodorante pentru oameni, deodorante
şi antiperspirante, deodorante pentru îngrijirea
corpului, deodorante de uz personal, deodorante
de corp (parfumerie), deodorante de uz personal
(parfumerie), deodorante pentru oameni sau
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pentru animale, deodorante cu bilă (produse de
toaletă), sprayuri deodorante pentru zona intimă
feminină, deodorante de uz personal sub formă
de batoane, preparate de duş pentru igiena
personală sau folosite ca deodorant (produse de
toaletă), uleiuri de masaj, uleiuri pentru masaj,
ceruri de masaj, creme de masaj, nemedicinale,
uleiuri pentru masaj corporal, produse de masaj,
nemedicamentoase, uleiuri de masaj pentru
faţă, uleiuri pentru masaj, nu de uz medical,
geluri de masaj, altele decât cele pentru uz
medicinal, geluri de masaj, altele decât cele de
uz medicinal.
35. Publicitate, administraţie comercială, studii
de marketing în domeniul produselor cosmetice,
de parfumerie şi de înfrumuseţare, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru produse cosmetice şi
de înfrumuseţare, servicii de secretariat pentru
stabilirea programărilor, producţie de materiale
publicitare, distribuire de materiale publicitare,
distribuirea de materiale publicitare, difuzare
de materiale publicitare, difuzarea de materiale
publicitare, publicare de materiale publicitare,
realizare de materiale publicitare, distribuirea
de materiale publicitare tipărite, publicare
de materiale publicitare online, difuzare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare şi promoţionale, publicare
de materiale şi texte publicitare, difuzare de
materiale publicitare prin poştă, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing şi
materiale promoţionale, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicare
electronică de materiale imprimate în scopuri
publicitare, difuzarea de materiale publicitare
(pliante, broşuri şi material tipărit), difuzare de
materiale de reclamă, de marketing şi publicitare,
distribuire de materiale publicitare prin poştă
şi de suplimente publicitare anexate la ediţiile
obişnuite, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, în format electronic,
închiriere de orice tip de materiale publicitare sau
de prezentare comercială, distribuţie şi difuzare
de materiale publicitare (pliante, prospecte,
material tipărit, mostre), distribuire de materiale
publicitare (pliante, prospecte, broşuri, mostre, în
special pentru vânzările la distanţă pe bază de
catalog) indiferent dacă sunt transfrontaliere sau
nu, distribuire de materiale publicitare,
şi anume, pliante, prospecte, broşuri, mostre, în
special pentru vânzările la distanţă pe bază de
catalog
(indiferent dacă sunt transfrontaliere sau
nu), marketing promoţional, marketing de
produse, campanii de marketing, informaţii de
marketing, consultanţă în marketing, publicitate
şi marketing, servicii de

marketing, marketing prin telefon, previzionare
de marketing, marketing pentru evenimente,
marketing pe Internet, consultanţă privind
marketingul, servicii de marketing comercial,
efectuarea studiilor de
marketing, servicii de marketing direct,
consultanţă în marketing comercial, analiza
tendinţelor de
marketing, consultanţă profesională în
marketing, consultanţă privind managementul
marketingului,
consultanţă pentru managementul
marketingului, analiza în domeniul
marketingului, planificare de strategii de
marketing, furnizare de informaţii de marketing,
servicii de agenţie de marketing, servicii
de consultanţă în marketing, întocmire de
rapoarte de marketing, efectuarea de studii de
marketing, servicii de publicitate şi marketing,
consultanţă în publicitate şi marketing, întocmire
de planuri de marketing, investigaţii privind
strategia de marketing, proiectare de studii de
marketing, elaborare de studii de marketing,
marketing de bază de date, marketing destinat
unui anumit scop, furnizare de informaţii
privind marketingul, servicii de consultanţă
privind marketingul, servicii de consiliere privind
marketingul, evaluări statistice ale datelor de
marketing, marketing comercial (în afară de
comercializare), servicii de publicitate, marketing
şi promovare, servicii de marketing în domeniul
stomatologiei, servicii de marketing în domeniul
călătoriilor, servicii de marketing în domeniul
restaurantelor, analiză de marketing în domeniul
imobiliar, consultanţă în materie de marketing
direct, marketing în cadrul publicării de software,
servicii de publicitate şi marketing online,
consultanţă în afaceri privind marketingul
strategic, management de personal din domeniul
marketingului, servicii de planificare pentru
studii de marketing, administrare în materie de
activităţi de marketing, dezvoltare de strategii
şi concepte de marketing, servicii de marketing
privind motoarele de căutare, furnizare de
informaţii de marketing în afaceri, organizare
şi coordonare de evenimente de marketing,
servicii de marketing promoţional folosind
mijloace audiovizuale, servicii de franciză pentru
asistenţă de marketing, cercetarea de piaţă
şi studii de marketing, furnizare de servicii
de consiliere privind marketingul, servicii de
consultanţă în afaceri privind marketingul,
servicii de consultanţă
în domeniul marketingului afiliat, consiliere
în domeniul marketingului pentru produse
chimice, servicii de marketing prin telefon
(nu pentru vânzări), producţie de înregistrări
audio în scopuri de marketing, producţie de
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înregistrări video în scopuri de marketing,
promovare, publicitate şi marketing pentru
pagini web online, servicii de marketing
furnizate prin intermediul reţelelor digitale,
consultanţă în domeniul demografic în scopuri
de marketing, marketing de produse şi servicii
pentru alte persoane, consultanţă în domeniul
managementului afacerilor şi al marketingului,
servicii de consultanţă în domeniul marketingului
pe Internet, furnizare de servicii de consiliere
în marketing pentru producători, servicii de
cercetare cu privire la publicitate şi marketing,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin bloguri, furnizare de informaţii de marketing
prin site-uri web, furnizare de consultanţă
în marketing în domeniul mediilor sociale,
consultanţă pentru întreprinderi în materie
de gestionare a marketingului, gestionare şi
consultanţă comercială în materie de activităţi
de marketing, organizare şi coordonare de
evenimente promoţionale de marketing pentru
terţi, dezvoltarea şi implementarea de strategii
de marketing pentru alte persoane, servicii de
marketing în legătură cu evenimente de sporturi
electronice, servicii de consultanţă în legătură
cu reclame, publicitate şi marketing, servicii
de asistenţă şi consultanţă pentru publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi de marketing furnizate prin canalele de
comunicare, informaţii sau solicitări de informaţii
în domeniul afacerilor şi al marketingului, servicii
de recrutare de personal în domeniul vânzărilor
şi al marketingului, servicii de publicitate şi
de marketing furnizate prin mijloacele de
media socială, agenţii de informaţii comerciale
(furnizare de informaţii de afaceri, de exemplu,
marketing sau date demografice).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
furnizate de saloane de coafură şi înfrumuseţare,
servicii de consultanţă cu privire la tratamentele
de înfrumuseţare, servicii de tratamente de
înfrumuseţare, în special pentru gene, închiriere
de echipamente şi aparate pentru saloane de
înfrumuseţare sau frizerii, saloane de frumuseţe,
consultanţă în materie de frumuseţe, consultanţă
cu privire la frumuseţe, îngrijiri de igienă şi
frumuseţe, servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni, furnizare de informaţii în materie de
frumuseţe, servicii de frumuseţe oferite de
un centru SPA, furnizare de informaţii despre
servicii ale saloanelor de frumuseţe, servicii de
epilare cu ceară, servicii de machiaj, servicii
de machiaj profesional, servicii de machiaj
cosmetic, servicii de machiaj permanent, servicii
de consultanţă în domeniul machiajului, servicii
de consultanţă privind machiajul oferite online,
servicii de consultanţă privind machiajul, oferite
online sau faţă în faţă, servicii de consultanţă

privind machiajul şi servicii de aplicare a
acestuia, masaj, masaj thailandez, masaj şi
masaj shiatsu terapeutic, masaj tradiţional
japonez, informaţii referitoare la masaj, masaj
cu pietre calde, masaj în domeniul sporturilor,
masaj al ţesuturilor adânci, servicii de masaj
la picioare, furnizare de informaţii despre
masaj tradiţional japonez, servicii de medicină
alternativă, servicii în domeniul reiki (tehnică
de vindecare în medicina alternativă), servicii
de saună, băi turceşti, furnizare de informaţii
despre băi turceşti, servicii de coafor, servicii
de coafor pentru copii, servicii de coafor pentru
bărbaţi, servicii de salon de coafor pentru femei,
servicii de coafor de lux, servicii oferite de
saloane de bronzat şi de solarii, manichiură,
servicii de manichiură, servicii de manichiură şi
de pedichiură, servicii prestate de saloane de
manichiură, servicii de tatuare a sprâncenelor.

───────

(210) M 2019 02744
(151) 09/04/2019
(732) MARIAN CONSTANTIN STOIAN

, BD. FERDINAND I NR. 176,
BL. T2, SC. 1, ET. 7, AP. 30,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021398,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Lattafa

(531) Clasificare Viena: 24.11.25; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse
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de parfumerie, uleiuri esenţiale, preparate pentru
albit și alte substanțe pentru spălat, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 02745
(151) 09/04/2019
(732) MARIAN CONSTANTIN STOIAN,

BD. FERDINAND I NR. 176,
BL. T2, SC. 1, ET. 7, AP. 30,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021398,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ASDAAF

(531) Clasificare Viena: 24.11.25; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 02746
(151) 09/04/2019
(732) ASOCIAŢIA PROMAMA CENTER,

STR. NĂSĂUD NR. 18, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

MAgia MAternităţii din
burtică ... la pieptul mamei

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 02.07.09;
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roşu
(HEX=#ED1651), verde
(HEX=#A6CE39) , verde închis
(HEX=#415E4C)

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

35. Publicitate, administraţie comercială.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale
44. Servicii medicale, servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau animale.

───────
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(210) M 2019 02747
(151) 09/04/2019
(732) MARIAN CONSTANTIN STOIAN,

BD. FERDINAND I NR. 176,
BL. T2, SC. 1, ET. 7, AP. 30,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021398,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

RAVE

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

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 02748
(151) 09/04/2019
(732) SC INSPECTIONSLOT SRL, STR.

MIHAIL SEBASTIAN NR. 130,
CAMERA E2.01, ET. 2, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

INSPECTIONSLOT

(531) Clasificare Viena: 15.05.25; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Servicii de inspectare tehnică a aparatelor
tip slot machine, aplicarea de sigilii asupra
componentelor acestor aparate (servicii de
autentificare).

───────

(210) M 2019 02749
(151) 09/04/2019
(732) SC LABEL 29 ONLINE SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 59, COMUNA
PAUSESTI MAGLASI, JUDEŢUL
VÂLCEA, SAT VLADUCENI,
VALCEA, ROMANIA

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

(540)

DAVID AND THEA KIDS
CONCEPT STORE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou, servicii
de comerţ şi de comerţ online.

───────
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(210) M 2019 02750
(151) 09/04/2019
(732) MARIAN CONSTANTIN STOIAN,

BD. FERDINAND I NR. 176,
BL. T2, SC. 1, ET. 7, AP. 30,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021398,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

VÛRV

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

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 02751
(151) 09/04/2019
(732) RENTALS S.R.L., STR. THEODOR

D. SPERANTIA NR. 112, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

RIVA MAMAIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.13; 26.13.01

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
123C), albastru (Pantone 3105 C),
albastru (Pantone 2748 C)

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 02752
(151) 09/04/2019
(732) S.C. SLIDE4KIDS S.R.L., CALEA

GRIVIŢEI NR. 6-8, ET. 4, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SLIDE 4 KIDS

(531) Clasificare Viena: 26.04.01; 26.04.18;
29.01.04; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

(591) Culori revendicate:turcoaz (Pantone
PMS 321)

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
09/04/2019

(210) M 2019 02753
(151) 09/04/2019
(732) OANA COMANESCU, DRUM

CENTURA CHITILA - MOGOSOAIA
NR. 25, JUDEŢ ILFOV, CHITILA,
ILFOV, ROMANIA
MIHAI COMANESCU, DRUM
CENTURA CHITILA - MOGOSOAIA
NR. 25, JUDEŢ ILFOV, CHITILA,
ILFOV, ROMANIA

(540)

REMBRANDT ART CENTRE

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 29.01.14;
27.05.01; 27.05.11; 27.05.24

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
13-0755), roşu, negru, alb

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

2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie şi pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă.
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.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

(210) M 2019 02754
(151) 09/04/2019
(732) Dunhill Tobacco of London

Limited, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, WC2R 2PG,
UNITED KINGDOM, LONDON,
MAREA BRITANIE

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

(540)
DUNHILL FINE CUT

MASTER BLEND
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Ţigări/ţigarete, trabucuri, ţigări de foi, tutun
de rulat (roll your own tabacco), tutun de pipă şi
produse din tutun.

───────

(210) M 2019 02755
(151) 09/04/2019
(732) Dunhill Tobacco of London

Limited, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, WC2R 2PG,
UNITED KINGDOM, LONDON,
MAREA BRITANIE

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

(540)
DUNHILL FINE CUT

BRIGHT BLEND
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Ţigări/ţigarete, trabucuri, ţigări de foi, tutun
de rulat (roll your own tabacco), tutun de pipă şi
produse din tutun.

───────
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(210) M 2019 02756
(151) 09/04/2019
(732) Dunhill Tobacco of London

Limited, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, WC2R 2PG,
UNITED KINGDOM, LONDON,
MAREA BRITANIE

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

(540)
DUNHILL FINE

CUT SWISS BLEND
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Ţigări/ţigarete, trabucuri, ţigări de foi, tutun
de rulat (roll your own tabacco), tutun de pipă şi
produse din tutun.

───────

(210) M 2019 02757
(151) 09/04/2019
(732) Dunhill Tobacco of London

Limited, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, WC2R 2PG,
UNITED KINGDOM, LONDON,
MAREA BRITANIE

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

(540)
DUNHILL EVOQUE BRIGHT

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

34. Ţigări/ţigarete, trabucuri, ţigări de foi, tutun
de rulat (roll your own tabacco), tutun de pipă şi
produse din tutun.

───────

(210) M 2019 02758
(151) 09/04/2019
(732) Dunhill Tobacco of London

Limited, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, WC2R 2PG,
UNITED KINGDOM, LONDON,
MAREA BRITANIE

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

(540)
DUNHILL FINE CUT

BLONDE BLEND
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Ţigări/ţigarete, trabucuri, ţigări de foi, tutun
de rulat (roll your own tabacco), tutun de pipă şi
produse din tutun.

───────

(210) M 2019 02759
(151) 09/04/2019
(732) Dunhill Tobacco of London

Limited, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, WC2R 2PG,
UNITED KINGDOM, LONDON,
MAREA BRITANIE

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

(540)
DUNHILL EVOQUE PLATINUM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Ţigări/ţigarete, trabucuri, ţigări de foi, tutun
de rulat (roll your own tabacco), tutun de pipă şi
produse din tutun.

───────
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(210) M 2019 02760
(151) 09/04/2019
(732) Dunhill Tobacco of London

Limited, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, WC2R 2PG,
UNITED KINGDOM, LONDON,
MAREA BRITANIE

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

(540)

DUNHILL EVOQUE
CLEAR FINISH TOBACCO

OF LONDON LTD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.24; 26.04.05; 26.04.18

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

34. Ţigări/ţigarete, trabucuri, ţigări de foi, tutun
de rulat (roll your own tabacco), tutun de pipă şi
produse din tutun.

───────

(210) M 2019 02761
(151) 09/04/2019
(732) Dunhill Tobacco of London

Limited, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, WC2R 2PG,
UNITED KINGDOM, LONDON,
MAREA BRITANIE

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

(540)
DUNHILL EVOQUE

SIGNATURE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Ţigări/ţigarete, trabucuri, ţigări de foi, tutun
de rulat (roll your own tabacco), tutun de pipă şi
produse din tutun.

───────
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(210) M 2019 02762
(151) 09/04/2019
(732) Dunhill Tobacco of London

Limited, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, WC2R 2PG,
UNITED KINGDOM, LONDON,
MAREA BRITANIE

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

(540)

DUNHILL FINE CUT
TOBACCO OF LONDON LTD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.24; 26.04.05; 26.04.18

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

34. Ţigări/ţigarete, trabucuri, ţigări de foi, tutun
de rulat (roll your own tabacco), tutun de pipă şi
produse din tutun.

───────

(210) M 2019 02763
(151) 09/04/2019
(732) TRAIANA DANIELA COMȘA,

CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.
112, BL. 52-54, SC.C, ET. 2, AP.
56, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL. C14,
SC. B, AP. 41, SECTOR 6; OP 23,
CP11, BUCUREŞTI, 061791

(540)

REFRESH THERAPY

(531) Clasificare Viena: 01.07.01; 01.07.12;
05.11.13; 27.05.01

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.

───────
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(210) M 2019 02764
(151) 09/04/2019
(732) CATERING & EVENTS LOGISTICS

SRL, ȘOS. OLTENIȚEI NR. 15-15A,
CAMERA 1, ET. 2, AP. 16, JUD.
ILFOV, POPEȘTI LEORDENI,
050131, ILFOV, ROMANIA

(540)

DR. SMART

(531) Clasificare Viena: 26.11.25; 26.05.01;
26.05.10; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, dezinfectante, fungicide, ierbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
35. Publicitate, administrație comercială.

───────

(210) M 2019 02765
(151) 09/04/2019
(732) TUDOREL PILAF, STR. LACUL

URSULUI NR. 2, BL. P1, SC. 2,
ET. 1, AP. 15, JUDEŢUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)
LA ȚIGĂNCI

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

───────

(210) M 2019 02766
(151) 09/04/2019
(732) TUDOREL PILAF, STR. LACUL

URSULUI NR. 2, BL. P1, SC. 2,
ET. 1, AP. 15, JUDEŢUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)
MAITREYI

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

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

(210) M 2019 02767
(151) 09/04/2019
(732) VINEXPORT SA FOCSANI ,

STR. DYONISOS NR. 1, JUD.
VRANCEA, FOCȘANI, VRANCEA,
ROMANIA

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

(540)

BRÜ WEISSER

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.15;
24.01.05; 24.01.10; 24.01.15; 24.01.17;
29.01.14; 26.04.18

(591) Culori revendicate:albastru închis, roșu,
auriu, alb

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

32. Bere.
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───────

(210) M 2019 02768
(151) 09/04/2019
(732) VINEXPORT SA FOCSANI ,

STR. DYONISOS NR. 1, JUD.
VRANCEA, FOCȘANI, VRANCEA,
ROMANIA

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

(540)

VRÂNCEANA

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 05.11.15;
27.05.01; 29.01.14

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

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

32. Bere.
───────

(210) M 2019 02769
(151) 09/04/2019
(732) ASOCIATIA ART SOCIETY

CENTER, STR. BOGDAN VODĂ
NR. 63, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)
FESTIVALUL NATIONAL DE

MUZICA DE LA MAMAIA

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

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

───────

(210) M 2019 02770
(151) 09/04/2019
(732) CONSTANTIN BOGDAN

ALDESCU, STR. MIRCEA CEL
BĂTRÂN NR. 16, BL. X2, SC.
A, AP. 8, JUD. DÂMBOVIȚA,
TÂRGOVIȘTE, 130018,
DAMBOVIȚA, ROMANIA
STEFAN COSTIN IVANA,
ALEEA PRIVIGHETORILOR
NR. 86, BL. 86C, AP. 17, ET. 2,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 014031,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Drumul Petrolului

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

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

───────

(210) M 2019 02771
(151) 09/04/2019
(732) Cristina Aoșan, SOS. GALATI-

BARLAD NR.1, JUD. GALAŢI,
VIRLEZI, 807330, GALAȚI,
ROMANIA

(540)
Zeontal

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților.
5. Produse igienice pentru medicină, alimente
și substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical sau veterinar, alimente pentru bebeluși,
suplimente alimentare pentru oameni și animale,
plasturi și materiale pentru pansamente,
dezinfectante.
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───────

(210) M 2019 02772
(151) 09/04/2019
(732) TASI IOSIF II INTREPRINDERE

INDIVIDUALA, STR. PRINCIPALĂ
NR. 130, COM. CICLOVA
ROMANA, JUD. CARAS-SEVERIN,
SOCOLARI, CARAȘ SEVERIN,
ROMANIA

(540)
APITEKA

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

30. Zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
comestibile, umpluturi pe bază de cacao,
produse apicole (respectiv miere şi propolis
pentru alimentaţia umană)

───────

(210) M 2019 02773
(151) 09/04/2019
(732) ART GUIDING SRL, STR. TOMIS

NR. 50, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA , CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(540)

Travel Agency km 0

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.17; 26.11.12; 01.05.01;
18.05.03

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

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

39. Servicii de turism respectiv informaţii
privind tarifele, orarele şi modalităţile de
transport, servicii ale ghizilor de turism, servicii
specifice agențiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii ale agențiilor de turism
pentru călătorii de afaceri, servicii ale agenției
de turism pentru organizarea de vacanțe,
servicii specifice agențiilor de turism, respectiv
realizarea rezervărilor pentru transport, servicii
ale agenției de turism, și anume organizarea
transportului pentru călători.

───────

(210) M 2019 02774
(151) 09/04/2019
(732) VERONICA BALAS CHIRA,

STR. ŞTEFAN CEL MARE NR.
109-113, BL. M31, SC. A, AP. 3,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(540)

Alice Delice The ORIGINAL
TASTE OF CRÊPES

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.17; 25.01.05; 18.01.23; 11.03.18

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

clase:
30. Clătite (produse de patiserie şi cofetărie).

───────
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(210) M 2019 02775
(151) 09/04/2019
(732) HYTTA CARAVAN SRL,

STR. BUITURI NR. 48, JUD.
HUNEDOARA, HUNEDOARA,
30300, HUNEDOARA, ROMANIA

(540)
HYTTA CARAVAN

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

12. Rulote, rulote de camping, rulote de
camping (vehicule recreative), pick-upuri cu
rulote montate pe platformă (vehicule de
agrement).
37. Stații service pentru întreținerea vehiculelor,
stații service pentru repararea vehiculelor,
servicii de service pentru repararea
autovehiculelor, servicii de service pentru
întreținerea vehiculelor, întreținere, service și
reparare de vehicule, servicii de service pentru
repararea vehiculelor.
39. Ansambluri pentru depozitarea rulotelor
(parcare de maşini).
43. Furnizare de instalații pentru parcarea
rulotelor, furnizare de instalații pentru parcuri de
rulote.

───────



E R A T Ă

Referitor la depozitul M 2019 02613 din 04.04.2019, publicat în data de
11.04.2019, dintr-o eroare materială clasele de servicii au fost eronat publicate.
Clasificarea corectă este:
Clasa 16: Ştampile de numerotare; suporturi de ştampile; ştampile de cauciuc; ştampile de
birou; ştampile de datare; ştampile de marcare; tuşuri pentru ştampile; etuiuri pentru
ştampile; tuşierepentru ştampile; suporturi pentru ştampile (sigilii); suporturi de ştampile
pentru documente; ştampilă de cauciuc pentru documente; dispozitive de ştampilat pentru
birouri; ustensile de scris şi ştampilat; huse pentru păstrarea şi protejarea ştămpilelor;
ştampile pentru aplicarea timbrului sec pe hârtie (articole pentru birou); materiale imprimate;
publicaţii imprimate; fotografii imprimate; premii imprimate;
embleme imprimate; diplome imprimate; imprimeuri pe pânze; imprimeuri cu desene
animate; papetarie imprimată; gravuri; tipărituri (gravuri); autocolante (articole de papetărie);
etichete autocolante; bannere din hârtie; bannere de afişaj fabricate din carton; bannere de
afişaj realizate din hârtie; cărţi de vizită; hârtie pentru cărţi de vizită (semifinisat); suporturi
de birou pentru cărţi de vizită; plăcuţe pentru şabloane; pliante; 
pliante informative tipărite; pliante tipărite; afişe (postere).
Clasa 40: Tipărire ştampile; servicii de gravare pentru ştampile; fabricare de ştampile de
cauciuc; servicii de gravare pentru ştampile de cauciuc; imprimare; imprimări tipografice;
imprimare digitală; imprimarea tricourilor; gravare fotografică a materialului imprimat;
imprimare de fotografii; imprimarede imagini pe obiecte; imprimare de modele decorative pe
ambalajele pentru cadouri; imprimare de motive pe ţesături; imprimare după tipar de
materiale textile; imprimare pe materiale textile; imprimarea desenelor; gravarea
şabloanelor; gravare; ştanţare (gravare prin presiune); servicii de gravare a plăcuţelor cu
nume; laminare; laminarea plasticului; laminarea cartonului; laminarea hârtiei.
Clasa 42: Proiectare de logotipuri pentru tricouri; design de cărţi de vizită; cercetare în
domeniul designului; concepţie grafică de materiale promoţionale; design artistic comercial;
design grafic asistat de calculator; design grafic; design de imagini grafice şi semne
distinctive pentru identitatea corporativă; proiectare de articole de papetărie; proiectare şi
dezvoltare de produse multimedia; elaborare de tehnici de pictură.



ERATA 

 

Referitor la cererea cu nr. de depozit  M 2019 02524 din 

02/04/2019, dintr-o eroare materială serviciile din clasa 35 

au fost încadrate în clasa 31, corect fiind: 

   

Clasa 35: 

Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrație 

comercială; lucrări de birou. 


