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Cereri Mărci publicate în 16/12/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 07619 09/12/2019 IOAN ALIN TATU Harley Burger

2 M 2019 08485 09/12/2019 OILFIELD EXPLORATION
BUSINESS SOLUTIONS SA

ROMPETROL GAS

3 M 2019 08486 09/12/2019 OILFIELD EXPLORATION
BUSINESS SOLUTIONS SA

Midia Marine Terminal

4 M 2019 08533 09/12/2019 OILFIELD EXPLORATION
BUSINESS SOLUTIONS SA

ECOMASTER SERVICII
ECOLOGICE

5 M 2019 08534 09/12/2019 OILFIELD EXPLORATION
BUSINESS SOLUTIONS SA

ROMPETROL ENERGIE VIE

6 M 2019 08538 09/12/2019 OILFIELD EXPLORATION
BUSINESS SOLUTIONS SA

ROMPETROL

7 M 2019 08795 09/12/2019 FRUITS LAND DISTRIBUTION
S.R.L.

FRUITS LAND

8 M 2019 08796 09/12/2019 NOBEL QUEST
INTERNATIONAL LIMITED

CHAUFFE

9 M 2019 08798 09/12/2019 CALIPSO SRL TEAcup

10 M 2019 08799 09/12/2019 CALIPSO SRL INfuse

11 M 2019 08800 09/12/2019 ORKALA FOODS ROMANIA SA Hamé select
TASTY.HAPPY.CRAZY

12 M 2019 08801 09/12/2019 FUNDAŢIA PENTRU
APĂRAREA CETĂŢENILOR
ÎMPOTRIVA ABUZURILOR
STATULUI (FACIAS)

VOX POPULI TV

13 M 2019 08802 09/12/2019 FUNDAŢIA PENTRU
APĂRAREA CETĂŢENILOR
ÎMPOTRIVA ABUZURILOR
STATULUI (FACIAS)

VOX TV

14 M 2019 08803 09/12/2019 FUNDAŢIA PENTRU
APĂRAREA CETĂŢENILOR
ÎMPOTRIVA ABUZURILOR
STATULUI (FACIAS)

CNN TV ROMÂNIA

15 M 2019 08804 09/12/2019 FUNDAȚIA PENTRU
APĂRAREA CETĂȚENILOR
ÎMPOTRIVA ABUZURILOR
STATULUI (FACIAS)

VOX 3

16 M 2019 08805 09/12/2019 FUNDAȚIA PENTRU
APĂRAREA CETĂȚENILOR
ÎMPOTRIVA ABUZURILOR
STATULUI (FACIAS)

VOX TV ROMÂNIA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
17 M 2019 08806 09/12/2019 S.C. THE NUMBER'S VOICES

S.R.L.
VOCEA NUMERELOR Arta
Cunoașterii de Sine

18 M 2019 08807 09/12/2019 S.C. SKINSOLUTION S.R.L. skin solution

19 M 2019 08808 09/12/2019 S.C. AURVILA S.R.L. MAGNOLIA RESIDENCE
CRAIOVA

20 M 2019 08809 09/12/2019 SC BZ CONSULTING SRL DEPOZIT SCULE DEPOZITUL
TĂU ONLINE DE SCULE

21 M 2019 08810 09/12/2019 PROFESSIONAL FARMA LINE
S.R.L.

22 M 2019 08811 09/12/2019 AMICII PROD COM S.R.L. Quick Bites

23 M 2019 08812 09/12/2019 MAKE HOT SRL Just Koko

24 M 2019 08813 09/12/2019 PROFESSIONAL FARMA LINE
S.R.L.

25 M 2019 08814 09/12/2019 PROFESSIONAL FARMA LINE
S.R.L.

26 M 2019 08815 09/12/2019 PROFESSIONAL FARMA LINE
S.R.L.

27 M 2019 08816 09/12/2019 TARGET NETWORK S.R.L. Target Deal

28 M 2019 08817 09/12/2019 PROFESSIONAL FARMA LINE
S.R.L.

29 M 2019 08818 09/12/2019 PROFESSIONAL FARMA LINE
S.R.L.

30 M 2019 08819 09/12/2019 PROFESSIONAL FARMA LINE
S.R.L.

31 M 2019 08820 09/12/2019 PROFESSIONAL FARMA LINE
S.R.L.

32 M 2019 08821 09/12/2019 PROFESSIONAL FARMA LINE
S.R.L.

33 M 2019 08823 09/12/2019 SC ROYAL HAIR SRL EVA RUSSIAN LUXURY HAIR

34 M 2019 08824 09/12/2019 ORIGINAL BARBER SHOP SRL SUPER CROWN

35 M 2019 08825 09/12/2019 GABRIEL-IOAN BLAGA NEGURA

36 M 2019 08826 09/12/2019 SC MUTAT LA ȚARĂ SRL MUTAT LA ȚARĂ

37 M 2019 08827 09/12/2019 NICOLETA BERCEA Lumânărie

38 M 2019 08829 09/12/2019 SC THAIKITCHEN SRL thai KITCHEN

39 M 2019 08831 09/12/2019 VASILE-ANDREI CRĂCIUN MIERE à la Cluj

40 M 2019 08832 09/12/2019 FARMA MAS TRADE SRL REVIRACT
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
41 M 2019 08833 09/12/2019 FARMA MAS TRADE SRL INNOLASH

42 M 2019 08834 09/12/2019 ALMA BELTRAN SRL ALMA BELTRAN

43 M 2019 08836 09/12/2019 VALENTIN SILVIU MATEI MRK PRESTIGE

44 M 2019 08837 09/12/2019 SC ALEVIA SRL Bioenergizant Celular

45 M 2019 08838 09/12/2019 SC ALEVIA SRL BioEnergoCell

46 M 2019 08839 09/12/2019 Lavanda Lola Beauty S.R.L Lavanda Lola

47 M 2019 08840 09/12/2019 JUPANEASA CAMELIA SRL Merinderia By Camelia Jugănaru

48 M 2019 08841 09/12/2019 GABRIEL OLIMPIU MARCHIS LIVOLO ROMANIA

49 M 2019 08842 09/12/2019 ASOCIATIA OAMENI BUNI On Cool Art
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(210) M 2019 07619
(151) 09/12/2019
(732) IOAN ALIN TATU , STR.

HAIDUCULUI NR. 1, JUDEŢUL
SIBIU, SELIMBAR, SIBIU,
ROMANIA

(540)

Harley Burger

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte
înghețate comestibile, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 08485
(151) 09/12/2019
(732) OILFIELD EXPLORATION

BUSINESS SOLUTIONS SA, P-
TA PRESEI LIBERE, NR. 3-5, CITY
GATE NORTHERN TOWER, ET.
6, SECTORUL 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ROMPETROL GAS

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

4. Uleiuri şi unsori industriale, lubrifianţi, produse
pentru absorbţia, umezirea şi legarea prafului,
combustibili (inclusiv benzina pentru motoare) şi
materiale pentru iluminat, lumânări şi fitiluri.
6. Metale comune şi aliajele acestora, materiale
de construcţii metalice, construcţii metalice
transportabile, materiale metalice pentru căi
ferate, cabluri şi fire metalice neelectrice, fierărie,
articole mici din metal, ţevi şi tuburi metalice,
minereuri.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2019 08486
(151) 09/12/2019
(732) OILFIELD EXPLORATION

BUSINESS SOLUTIONS SA, P-
TA PRESEI LIBERE, NR. 3-5, CITY
GATE NORTHERN TOWER, ET.
6, SECTORUL 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Midia Marine Terminal



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
09/12/2019

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
01.15.24

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
307 solid uncoated), gri (pantone 419
solid uncoated)

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

37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
40. Prelucrarea materialelor.

───────

(210) M 2019 08533
(151) 09/12/2019
(732) OILFIELD EXPLORATION

BUSINESS SOLUTIONS SA, P-
TA PRESEI LIBERE, NR. 3-5, CITY
GATE NORTHERN TOWER, ET.
6, SECTORUL 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ECOMASTER

SERVICII ECOLOGICE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
4. Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi,
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor, combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat, lumânări, fitile.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou.

───────

(210) M 2019 08534
(151) 09/12/2019
(732) OILFIELD EXPLORATION

BUSINESS SOLUTIONS SA,
PIAŢA PRESEI LIBERE NR. 3-5,
BLOC NORD CITYGATE, ET. 6,
SECTOR 1
, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ROMPETROL ENERGIE VIE

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

4. Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi,
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor, combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat, lumânări, fitile.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou.

───────

(210) M 2019 08538
(151) 09/12/2019
(732) OILFIELD EXPLORATION

BUSINESS SOLUTIONS SA,
PIAŢA PRESEI LIBERE NR. 3-5,
BLOC NORD CITYGATE, ET. 6,
SECTOR 1
, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ROMPETROL

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01
(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.
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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.

4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi fitile pentru iluminat.

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.
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie , topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, , mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, , de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.

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.

17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratarea materialelor.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
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.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
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 08795
(151) 09/12/2019
(732) FRUITS LAND DISTRIBUTION

S.R.L., BD. DACIA, NR. 45,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FRUITS LAND

(531) Clasificare Viena: 05.07.13; 27.05.02;
27.05.17

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

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2019 08796
(151) 09/12/2019
(732) NOBEL QUEST INTERNATIONAL

LIMITED, P.O. BOX 3152, ROAD
TOWN, TORTOLA, VG-1110,
INSULELE VIRGINE BRITANICE

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. RĂSPÂNTIILOR NR. 37,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020547,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CHAUFFE

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

clase:
34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri,
ţigări, ţigarete, tabachere pentru ţigarete, filtre
pentru ţigarete, portţigarete pentru ţigarete, foiţe
pentru ţigarete, capete de ţigarete, capete
pentru portţigarete, pipe de tutun, ţigări de foi,
trabucuri, scrumiere pentru fumători, brichete
pentru fumători.

───────

(210) M 2019 08798
(151) 09/12/2019
(732) CALIPSO SRL , STR. CRIŞAN NR.

3, JUD. ILFOV
, VOLUNTARI, 077190 , ILFOV,
ROMANIA

(540)

TEAcup

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17

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

32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
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siropuri şi alte preparate pentru prepararea
băuturilor.

───────

(210) M 2019 08799
(151) 09/12/2019
(732) CALIPSO SRL , STR. CRIŞAN NR.

3, JUD. ILFOV
, VOLUNTARI, 077190 , ILFOV,
ROMANIA

(540)

INfuse

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17

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

32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate pentru prepararea
băuturilor.

───────

(210) M 2019 08800
(151) 09/12/2019
(732) ORKALA FOODS ROMANIA

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

(540)

Hamé select
TASTY.HAPPY.CRAZY

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 26.04.18; 26.11.01

(591) Culori revendicate:auriu, negru, alb,
roşu

(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,
gheaţă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2019 08801
(151) 09/12/2019
(732) FUNDAŢIA PENTRU APĂRAREA

CETĂŢENILOR ÎMPOTRIVA
ABUZURILOR STATULUI
(FACIAS), PIAŢA PRESEI LIBERE
NR. 1, CORP B2, CAM. 318-319,
ET. 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
VOX POPULI TV

(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.

───────
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(210) M 2019 08802
(151) 09/12/2019
(732) FUNDAŢIA PENTRU APĂRAREA

CETĂŢENILOR ÎMPOTRIVA
ABUZURILOR STATULUI
(FACIAS), PIAŢA PRESEI LIBERE
NR. 1, CORP B2, CAM. 318-319,
ET. 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
VOX TV

(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 08803
(151) 09/12/2019
(732) FUNDAŢIA PENTRU APĂRAREA

CETĂŢENILOR ÎMPOTRIVA
ABUZURILOR STATULUI
(FACIAS), PIAŢA PRESEI LIBERE
NR. 1, CORP B2, CAM. 318-319,
ET. 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CNN TV ROMÂNIA

(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 08804
(151) 09/12/2019
(732) FUNDAȚIA PENTRU APĂRAREA

CETĂȚENILOR ÎMPOTRIVA
ABUZURILOR STATULUI
(FACIAS), PIAȚA PRESEI LIBERE
NR. 1, CORP B2, CAM. 318-319,
ET. 3, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
VOX 3

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

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicații.
41. Educație, divertisment, activități sportive și
culturale.

───────

(210) M 2019 08805
(151) 09/12/2019
(732) FUNDAȚIA PENTRU APĂRAREA

CETĂȚENILOR ÎMPOTRIVA
ABUZURILOR STATULUI
(FACIAS), PIAȚA PRESEI LIBERE
NR. 1, CORP B2, CAM. 318-319,
ET. 3, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
VOX TV ROMÂNIA

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

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicații.
41. Educație, divertisment, activități sportive și
culturale.

───────
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(210) M 2019 08806
(151) 09/12/2019
(732) S.C. THE NUMBER'S VOICES

S.R.L., STRADA ZIZINULUI NR. 18,
CAMERA 1, BL. 35, SC. D, AP. 9,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

VOCEA NUMERELOR
Arta Cunoașterii de Sine

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
27.05.17; 27.07.01

(591) Culori revendicate:bordeaux, roz,
ciclam

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

16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetarie și
de birou, cu exceptia mobilei, adezivi pentru
papetarie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
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, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
38. Telecomunicaţii (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de

servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 08807
(151) 09/12/2019
(732) S.C. SKINSOLUTION S.R.L., STR.

EGRETEI NR. 7, BIROUL 1, AP. 1,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

skin solution

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
26.11.02; 26.11.07; 26.11.13

(591) Culori revendicate:albastru
(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
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală (solicităm protecţie
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pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, ,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
de uz sanitar (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 08808
(151) 09/12/2019
(732) S.C. AURVILA S.R.L., STR.

MAGNOLIA NR. 10, SAT PIELEȘTI,
JUD. DOLJ, COMUNA PIELEȘTI,
DOLJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MAGNOLIA
RESIDENCE CRAIOVA

(531) Clasificare Viena: 05.05.03; 05.05.20;
05.05.21

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 08809
(151) 09/12/2019
(732) SC BZ CONSULTING SRL, STR.

AVRAM IANCU NR. 502-504,
COMUNA FLOREŞTI, JUDEŢUL
CLUJ, SAT FLOREŞTI, 407280,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DEPOZIT SCULE DEPOZITUL
TĂU ONLINE DE SCULE

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.17; 07.01.24; 16.03.17

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 08810
(151) 09/12/2019
(732) PROFESSIONAL FARMA LINE

S.R.L., STR. REPUBLICII NR.
116, JUD. PRAHOVA, BAICOI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 29.01.06;
29.01.08; 02.01.01

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

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie , topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, , mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru

scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie 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 protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 08811
(151) 09/12/2019
(732) AMICII PROD COM S.R.L., B-

DUL DOROBANȚILOR NR. 421,
BL. 2B, SC. 1, ETAJ 6, AP. 28,
JUD. BRĂILA, BRĂILA, BRĂILA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Quick Bites
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(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.04; 27.05.01; 27.05.07

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată). Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie 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 protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 08812
(151) 09/12/2019
(732) MAKE HOT SRL, STR. VLAD

TEPES NR. 135 C, JUD. ILFOV,
CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

(740) KEYPI - VAGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. TURDA NR. 127,
BL. 2, SC. C, PARTER, AP. 91,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Just Koko

(531) Clasificare Viena: 27.05.12; 27.05.25;
26.13.01

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

3. Preparate cosmetice, creme cosmetice, truse
cosmetice, măşti cosmetice de înfrumuseţare,
produse demachiante, rujuri, farduri, pudră
pentru machiaj, fixativ pentru păr, mascara, lac și
ojă de unghii, săpunuri nemedicinale.
35. Servicii de comerţ (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor de
produse cosmetice, prezentarea acestora pentru
vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv on line prin intermediul
unui site web, magazin online sau platforme
specializate, astfel încât terţii să le cunoască
şi să le achiziţioneze comod, realizarea
de reclame, anunţuri publicitare, publicitate,
promoţii pentru aceste produse, inclusiv online,
informaţii, sfaturi comerciale şi servicii de
asistenţă comercială şi consultanţă pentru
consumatori în legătură cu aceste produse,
servicii de agenţii de import-export cu produse
de tipul celor susmenţionate, servicii oferite
de lanţuri de magazine şi magazine online
specializate.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
09/12/2019

(210) M 2019 08813
(151) 09/12/2019
(732) PROFESSIONAL FARMA LINE

S.R.L., STR. REPUBLICII NR.
116, JUD. PRAHOVA, BAICOI,
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)

(531) Clasificare Viena: 02.05.23; 02.05.27;
29.01.13

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

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie , topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare

digitale sau analog, , mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie 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 protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 08814
(151) 09/12/2019
(732) PROFESSIONAL FARMA LINE

S.R.L., STR. REPUBLICII NR.
116, JUD. PRAHOVA, BAICOI,
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)

(531) Clasificare Viena: 02.05.23; 02.05.27;
29.01.13

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

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie , topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, , mecanisme pentru

aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie 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 protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 08815
(151) 09/12/2019
(732) PROFESSIONAL FARMA LINE

S.R.L., STR. REPUBLICII NR.
116, JUD. PRAHOVA, BAICOI,
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)

(531) Clasificare Viena: 02.03.02; 02.03.23;
02.03.01; 29.01.13

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

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie , topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, , mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măşti pentru scufundări,

dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie 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 protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 08816
(151) 09/12/2019
(732) TARGET NETWORK S.R.L.,

STR. EUFROSINA POPESCU
NR. 54, CAMERA 2, BL. 37A+B,
SC. D, ET. 8, AP. 166, SECTOR
3, BUCURESTI, 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)
Target Deal

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 08817
(151) 09/12/2019
(732) PROFESSIONAL FARMA LINE

S.R.L., STR. REPUBLICII NR.
116, JUD. PRAHOVA, BAICOI,
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)

(531) Clasificare Viena: 02.01.23; 02.01.16;
29.01.13

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

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie , topografie, fotografie,

cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, , mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

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

───────
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(210) M 2019 08818
(151) 09/12/2019
(732) PROFESSIONAL FARMA LINE

S.R.L., STR. REPUBLICII NR.
116, JUD. PRAHOVA, BAICOI,
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)

(531) Clasificare Viena: 02.03.16; 02.03.23;
29.01.13

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

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie , topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, , mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume

pentru scufundări, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie 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 protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 08819
(151) 09/12/2019
(732) PROFESSIONAL FARMA LINE

S.R.L., STR. REPUBLICII NR.
116, JUD. PRAHOVA, BAICOI,
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)

(531) Clasificare Viena: 02.01.16; 02.01.23;
29.01.13

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

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie , topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, , mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi

pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie 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 protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 08820
(151) 09/12/2019
(732) PROFESSIONAL FARMA LINE

S.R.L., STR. REPUBLICII NR.
116, JUD. PRAHOVA, BAICOI,
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)

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:verde, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie , topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,

aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie 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 protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 08821
(151) 09/12/2019
(732) PROFESSIONAL FARMA LINE

S.R.L., STR. REPUBLICII NR.
116, JUD. PRAHOVA, BAICOI,
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)

(531) Clasificare Viena: 02.01.08; 29.01.13
(591) Culori revendicate:verde, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie , topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru

scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

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

───────

(210) M 2019 08823
(151) 09/12/2019
(732) SC ROYAL HAIR SRL, STR.

DEALU CRUCII NR. 899 D,
COMUNA ŞCHEIA, JUDEŢUL
SUCEAVA, SAT SFÂNTU ILIE,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

EVA RUSSIAN LUXURY HAIR

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.24
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

26. Dantelă, şnur şi broderie, produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de
tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie, flori
artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr fals.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 08824
(151) 09/12/2019
(732) ORIGINAL BARBER SHOP SRL,

STR. C-TIN BRANCOVEANU NR.
118, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) KEYPI - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127, BL. 2,
SC. C, AP. 91, PARTER, SECTOR
1, BUCUREŞTI

(540)

SUPER CROWN

(531) Clasificare Viena: 26.01.04; 26.01.16;
26.01.18; 24.09.03; 27.05.02

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

3. Preparate cosmetice, creme cosmetice, truse
cosmetice, apă de colonie, preparate pentru ras,
loțiuni după
ras, astringente pentru scopuri cosmetice, uleiuri
pentru barbă, balsamuri,altele decât pentru
scopuri
medicinale, coloranți pentru barbă, măști
cosmetice de înfrumusețare, substanțe de
curățat pentru igiena personală,
nemedicinale.

35. Servicii de comerţ (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor de
produse cosmetice,
prezentarea acestora pentru vânzare şi
vânzarea prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv on line prin
intermediul unui site web, magazin online sau
platforme specializate, astfel încât terţii să le
cunoască şi să le
achiziţioneze comod, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, publicitate, promoţii pentru
aceste
produse, inclusiv online, informaţii, sfaturi
comerciale şi servicii de asistenţă comercială şi
consultanţă
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse, servicii de agenţii de import-export cu
produse de tipul celor susmenţionate,
servicii oferite de lanţuri de magazine şi
magazine online specializate.

───────

(210) M 2019 08825
(151) 09/12/2019
(732) GABRIEL-IOAN BLAGA, ALEEA

ROZELOR NR. 4, SC. B, ET. 1,
AP. 8, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)

NEGURA

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, rafturi
metalice (mobilier), dulapuri metalice (mobilier),
module metalice demontabile (mobilier),
elemente de
perete metalice (mobilier), cadre de pat metalice,
accesorii metalice pentru expunere (mobilier),
sertare
metalice (piese de mobilier).

───────

(210) M 2019 08826
(151) 09/12/2019
(732) SC MUTAT LA ȚARĂ SRL,

JUDEŢUL HUNEDOARA, TARNIŢA,
337142, HUNEDOARA, ROMANIA

(540)
MUTAT LA ȚARĂ

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

16. Cărți.
35. Publicitate.
41. Organizare de festivaluri.

───────

(210) M 2019 08827
(151) 09/12/2019
(732) NICOLETA BERCEA, STR. 1

DECEMBRIE 1918 NR. 101,
JUDETUL CLUJ, CAMPIA TURZII,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Lumânărie

(531) Clasificare Viena: 13.01.01; 26.01.16;
27.05.01

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

4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea
pulberilor, combustibili şi materiale pentru
iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase
neprelucrate sau semiprelucrate, coarne,
fanoane de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar
galben.

───────

(210) M 2019 08829
(151) 09/12/2019
(732) SC THAIKITCHEN SRL , STR.

DELURENI NR. 25, JUD. MURES,
COMUNA SANCRAIU DE MURES ,
MUREȘ, ROMANIA

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

(540)

thai KITCHEN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.11

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ
online şi offline cu produse diverse.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 08831
(151) 09/12/2019
(732) VASILE-ANDREI CRĂCIUN,

ALEEA BÂRSEI NR. 2, SC. 2, AP.
25, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

MIERE à la Cluj

(531) Clasificare Viena: 03.13.04; 27.05.01;
27.05.06; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.13

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
179-16U), galben (Pantone 7406U)

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).

───────

(210) M 2019 08832
(151) 09/12/2019
(732) FARMA MAS TRADE SRL, STR.

VALEA SEMAN NR. 34, JUDEŢUL
PRAHOVA, URLAŢI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
REVIRACT

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare.

───────

(210) M 2019 08833
(151) 09/12/2019
(732) FARMA MAS TRADE SRL, STR.

VALEA SEMAN NR. 34, JUDEŢUL
PRAHOVA, URLAŢI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
INNOLASH

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare.

───────

(210) M 2019 08834
(151) 09/12/2019
(732) ALMA BELTRAN SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 259, JUD.
BACAU, TARGU-TROTUS, 605630,
BACĂU, ROMANIA

(540)
ALMA BELTRAN

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

35. Managementul afacerilor cu privire la mărci
pentru pieţele on-line, managementul afacerilor
cu privire la mărci pentru magazinele de
vânzare cu amănuntul, managementul afacerilor
cu privire la mărci pentru punctele de vânzare
cu ridicata, managementul afacerilor cu privire la
mărci pentru automatele de vânzare produse.
39. Ambalare personalizată a produselor de
consum pentru alții.
42. Gestionarea site-urilor web cu conținut de
marcă pentru alții.

───────
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(210) M 2019 08836
(151) 09/12/2019
(732) VALENTIN SILVIU MATEI,

ALEEA NARCISELOR NR. 3,
JUD. MUREŞ, SANGIORGIU
DE MURES, 547530, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

MRK PRESTIGE

(531) Clasificare Viena: 01.01.05; 03.01.01;
03.01.02; 03.01.22; 24.01.13; 27.05.02;
27.05.17

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

8. Cuțite de menaj, cuțite pentru pizza, cuțite
pentru decojire, cuțite de măcelărie, cuțite de
bucătărie, suporturi pentru cuțite, cuțite de masă,
cuțite pentru fructe, cuțite pentru filetat, cutite
pentru legume, cuțite din ceramică, cuțite pentru
curățat pește, dispozitive de ascuțit cuțite, cuțite
de bucătărie
(neelectrice), cuțite de tăiat fructe, cuțite pentru
tăiat carnea, cuțite pentru pizza, neelectrice,
cuțite pentru pâine (acționate manual), cuțite
manuale pentru uz casnic, cuțite de bucătărie
pentru felierea peștelui, dispozitive de ascuțit
cuțite (scule manuale), cuțite de bucătărie
folosite de bucătari, cuțite de masă din
oțel inoxidabil, cuțite pentru curățat legume
[instrumente de mână], cuțite, răzuitoare (cuțite).

───────

(210) M 2019 08837
(151) 09/12/2019
(732) SC ALEVIA SRL, STR. ANA

IPĂTESCU NR. 9, JUD. SUCEAVA,
FĂLTICENI, 725200, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)
Bioenergizant Celular

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de
uz veterinar, alimente și substanțe dietetice
adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebeluși, suplimente alimentare
pentru oameni și animale, suplimente
alimentare.

───────

(210) M 2019 08838
(151) 09/12/2019
(732) SC ALEVIA SRL, STR. ANA

IPĂTESCU NR. 9, JUD. SUCEAVA,
FĂLTICENI, 725200, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)
BioEnergoCell

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de
uz veterinar, alimente și substanțe dietetice
adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebeluși, suplimente alimentare
pentru oameni și animale, suplimente
alimentare.

───────

(210) M 2019 08839
(151) 09/12/2019
(732) Lavanda Lola Beauty S.R.L, STR.

CODRULUI NR. 48H, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Lavanda Lola

(531) Clasificare Viena: 05.03.11; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, violet închis,
violet deschis

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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3. Preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi preparate abrazive, săpunuri
pentru toaletă, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate cosmetic, loţiuni pentru păr, săpunuri
nemedicinale, creme tonifiante (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru păr,
produse de curăţare a pielii (produse cosmetice),
creme pentru corp (produse cosmetice),
produse cosmetice exfoliante pentru corp,
produse cosmetice pentru uz personal, produse
exfoliante pentru ten (produse cosmetice),
produse pentru curăţarea feţei (produse
cosmetice), produse cosmetice de protecţie a
buzelor, produse cosmetice sub formă de lapte,
loţiuni de corp hidratante (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de creme, creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice folosite la tratarea ridurilor,
produse cosmetice sub formă de geluri, produse
cosmetice sub formă de uleiuri, produse
cosmetice de aplicare pe buze, produse
cosmetice sub formă de loţiuni, creme pentru
îngrijirea pielii (produse cosmetice), uleiuri de
îngrijire a pielii (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru baie, (nu de uz medical), măşti
pentru închiderea porilor utilizate ca produse
cosmetice, produse cosmetice sub formă de
aerosoli pentru îngrijirea pielii, uleiuri de baie
nemedicinale, uleiuri de baie pentru îngrijirea
părului, uleiuri de baie de uz cosmetic, uleiuri
de baie care nu sunt medicinale, săpunuri
cosmetice, săpunuri cremă, săpunuri lichide,
săpunuri antiperspirante, săpunuri parfumate,
săpunuri granulate, săpunuri carbolice, săpunuri
deodorante, săpunuri şi geluri, săpunuri cu
aloe, săpunuri de rufe, săpunuri de faţă,
săpunuri pentru mâini, săpunuri pentru îngrijirea
corporală, săpunuri-cremă de corp, săpunuri de
baie lichide, săpunuri de toaletă nemedicinale,
săpunuri din buretele loofah, săpunuri stick
pentru bărbierit, săpunuri sub formă de gel,
săpunuri lichide pentru mâini şi faţă, creme
exfoliante, produse exfoliante (crème), produse
exfoliante pentru picioare (crème), exfoliante
pentru îngrijirea pielii (creme), exfoliante pentru
curăţarea pielii (creme), produse exfoliante
pentru corp (creme), produse exfoliante pentru
mâini de uz cosmetic, produse exfoliante pentru
faţă de uz cosmetic, produse exfoliante pentru
faţă (nemedicinale), produse exfoliante de uz
cosmetic, loţiuni tonice (produse cosmetice),
loţiuni tonice pentru faţă (produse cosmetice),
loţiuni tonice pentru piele nemedicinale, loţiuni
tonice de înfrumuseţare pentru aplicare pe
corp, loţiuni tonice de înfrumuseţare pentru
aplicare pe faţă, şampoane nemedicinale,
loţiuni pentru ondularea părului, deodorante
de uz personal sau veterinar, deodorant

antiperspirante, deodorante de corp (produse
de parfumerie), deodorante de uz personal,
deodorante pentru îngrijirea corpului, înălbitori
şi alte preparate pentru spălare, deodorante de
uz personal (produse de parfumerie), sprayuri
deodorante pentru zona intimă feminină,
deodorante cu bilă (produse de toaletă),
deodorante de uz personal sub formă de
batoane, produse cosmetice utilizate ca loţiuni
bay rum (cel mai des utilizate ca aftershave,
apă de colonie şi deodorante, produse cosmetice
utilizate ca ingrediente în fabricarea săpunului
de bărbierit), deodorant pentru picioare, săpun
pentru bărbierit, produse pentru bărbierit, loţiuni
de bărbierit, gel pentru bărbierit, spray-uri
pentru bărbierit, lapte hidratant după bărbierit,
cremă hidratantă după bărbierit, pietre de
alaun pentru bărbierit, preparate cosmetice
pentru folosire înainte de bărbierit, loţiuni
cosmetice pentru bronzare, preparate cosmetice
pentru hidratarea pielii înainte de bronzare,
preparate cosmetice cu protecţie solară, produse
cosmetice de protecţie solară, spray-uri de
protecţie solară, uleiuri de protecţie solară
(produse cosmetice), uleiuri pentru protecţie
solară (produse cosmetice), ruj cu protecţie
solară (produse cosmetice), creme de protecţie
solară pentru bebeluşi, cremă cu protecţie solară
rezistentă la apă, loţiuni cu protecţie solară
de uz cosmetic, preparate cu protecţie solară
puternică sau totală, perle de baie (produse
cosmetice), săruri de baie, săruri de baie
nemedicinale, săruri de baie nu de uz medical,
săruri de baie parfumate, săruri pentru baie,
altele decât cele pentru uz medical, cremă
pentru unghii, gel pentru unghii, balsamuri
pentru unghii, produse cosmetice pentru unghii,
preparate pentru îngrijirea unghiilor, produse
cosmetice pentru îngrijirea unghiilor, lac de
unghii de uz cosmetic, şerveţele umede
impregnate cu loţiuni cosmetice, demachiante
pentru ochi, produse demachiante pentru
ochi, geluri de masaj, altele decât cele
de uz medicinal, gel de aloe vera de uz
cosmetic, parfumuri, apă parfumată, parfumuri
naturale, beţişoare parfumate, parfumuri
solide, potpuriuri parfumate, creme parfumate,
şerveţele parfumate, uleiuri parfumate, apă
de parfum, aromatizanţi pentru parfumuri,
produse de parfumerie, sprayuri parfumate
pentru corp, apă parfumată pentru lenjerie,
loţiuni parfumate pentru corp, creme pentru corp
parfumate, parfumuri de uz personal, extracte
de flori (parfumerie), produse de parfumerie
sintetice, spray-uri parfumate pentru lenjerie,
uleiuri parfumate pentru îngrijirea pielii, loţiuni
parfumate (preparate de toaletă), loţiuni şi
creme de corp parfumate, săculeţi parfumaţi
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pentru mască de ochi, uleiuri parfumate pentru
fabricarea de preparate cosmetice, loţiuni pentru
corp parfumate (preparate de toaletă), uleiuri
esențiale aromate, uleiuri esențiale., ulei de
lavandă, apă de lavandă, ulei de lavandă de
uz cosmetic, odorizante de casă, odorizanți
de cameră, sprayuri odorizante pentru cameră,
articole de parfumerie și odorizante, preparate
pentru curățare și odorizante, preparate
odorizante pentru împrospătarea aerului, apă
florală.
31. Plante și flori naturale, plante, plante
naturale, plante uscate, plante cu frunze,
plante naturale vii, butași de plante, plante în
ghiveci, plante cu flori, plante de pepinieră,
răsaduri de plante, plante proaspete în ghiveci,
buchete din flori uscate, buchete din flori
naturale, buchete de flori uscate, decorațiuni
florale (naturale), decorațiuni florale (proaspete),
decorații florale [uscate], aranjamente florale
uscate, aranjamente din flori proaspete,
aranjamente din flori naturale, aranjamente din
flori uscate în scopuri decorative.

───────

(210) M 2019 08840
(151) 09/12/2019
(732) JUPANEASA CAMELIA SRL, STR.

FALANSTERULUI NR. 6, CORP
C1, CAMERA 8, SECTOR/ORAS:
JUD.PRAHOVA, BOLDESTI-
SCAIENI, PRAHOVA, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, B-DUL DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Merinderia By
Camelia Jugănaru

(531) Clasificare Viena: 05.07.13; 05.09.01;
05.09.15; 05.09.17; 05.09.21; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17

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

29. Gemuri din fructe, gemuri, gem de căpșuni,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de fructe
și legume, dulcețuri, conserve și murături,
conserve de legume, suc de roșii pentru
gătit, bulion, roșii în conservă, roșii decojite,
murături, murături mixte, vinete preparate, pastă
de vinete, ouă, fructe, ciuperci și legume
prelucrate (inclusiv nuci și leguminoase), legume
conservate.
30. Zarzavaturi conservate (condimentare).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de comenzi
online computerizate, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe Internet,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse alimentare.

───────

(210) M 2019 08841
(151) 09/12/2019
(732) GABRIEL OLIMPIU MARCHIS,

STR. GARII NR. 31, APARTAMENT
3, JUD.
MARAMURES, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)
LIVOLO ROMANIA

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

9. Întrerupătoare, întrerupătoare termice,
întrerupătoare tactile, întrerupătoare de curent,
întrerupătoare de lumină, întrerupătoare tactile
electronice, întrerupătoare tactile (electrice),
temporizatoare pentru întrerupă toare electrice,
prize electrice, prize pentru telefon, protecții
pentru prize, rame pentru prize electrice,
controlere electrice, senzori.
19. Panouri din sticlă, panouri din lemn.

───────
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(210) M 2019 08842
(151) 09/12/2019
(732) ASOCIATIA OAMENI BUNI, STR.

MĂRGINAŞĂ NR. 43, JUD. CLUJ ,
CLUJ-NAPOCA, 400371, CLUJ,
ROMANIA

(540)

On Cool Art

(531) Clasificare Viena: 24.17.08; 27.05.02;
27.05.04; 27.05.08; 27.05.17; 29.01.15

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

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

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

───────
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(210) M 2019 06449
(151) 24/11/2017
(732) Napcsillag Kereskedelmi és

Szolgáltató Kft., HÁRSFA UTCA
1 B ÉPÜLET, AJKA, H-8400,
UNGARIA

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

(540)

ecofamily

(531) Clasificare Viena: 05.03.11; 05.03.13;
05.03.14; 24.03.09; 27.03.11; 27.05.01;
27.05.22; 27.05.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu,
negru

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

35. Servicii de consultanţă privind achiziţia de
bunuri şi servicii, administrarea comercială a
licenţelor pentru bunurile şi serviciile altora,
aranjarea cumpărării de bunuri pentru alţii,
aranjarea de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri şi servicii, pentru alţii, furnizarea
de informaţii pentru consumatori in legătură
cu bunuri şi servicii, administrarea vânzărilor,
servicii de gestionare a vânzărilor, furnizare
de informaţii cu privire la vânzări comerciale,
consultanţă în tehnici de vânzări şi programe
de vânzări, informaţii comerciale şi servicii de
consultanţă pentru consumatori în domeniul
produselor de machiaj, informaţii comerciale
şi servicii de consultanţă pentru consumatori
în domeniul produselor de înfrumuseţare,
organizare de tranzacţii comerciale şi contracte
comerciale, servicii de comenzi angro, servicii

de comenzi online, punerea la dispoziţie a unei
pieţe online pentru cumpărători şi vânzători de
bunuri şi servicii, prelucrarea administrativă a
comenzilor de achiziţie plasate telefonic sau
prin computer, servicii de preluare a comenzilor
telefonice pentru alţii, servicii de telemarketing,
servicii de administrare a afacerilor pentru
prelucrarea vânzărilor efectuate pe internet.

───────
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