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(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 02662

(151)
07/05/2019

(732)
OLGA STEFAN

(540)
The Future of Memory

2 M 2019 03233

24/04/2019

DIRECT CLIENT SERVICES
SRL

verso

3 M 2019 03389

10/05/2019

INTREPRINDERE INDIVIDUALA Țuică de Bârzești la Cazanul lui
TANASE PETRE
Petrică

4 M 2019 03477

10/05/2019

EXPRESS INSTALL
DISTRIBUTION SRL

emtaș

5 M 2019 03478

10/05/2019

EXPRESS INSTALL
DISTRIBUTION SRL

rofix

6 M 2019 03495

10/05/2019

FEPRA INTERNATIONAL S.A.

FEPRA DĂM VALOARE
RESPONSABILITĂŢII

7 M 2019 03496

10/05/2019

LYON EXPERT CONSTRUCT
SRL

LYON EXPERT CONSTRUCT

8 M 2019 03497

10/05/2019

ION ALEXANDRU MICU

TAKE & EAT

9 M 2019 03498

10/05/2019

CRISTIAN MIHAI GHIU

SHOWBIZ

10 M 2019 03499

10/05/2019

CRISTIAN-MIHAI GHIU

SHOWBIZ.RO

11 M 2019 03500

10/05/2019

S.C. IVERIA FASHION S.R.L.

VICCO V

12 M 2019 03501

10/05/2019

SC APE MINERALE BACAIA
SRL

APA DACILOR

13 M 2019 03502

10/05/2019

SC APE MINERALE BACAIA
SRL

AQUA DACICA

14 M 2019 03503

10/05/2019

SC MOLDOGLASS SRL

Prisma

15 M 2019 03505

10/05/2019

SC GODMOTHER SRL

BRAND EXPERIENCE
ARTISANS

16 M 2019 03506

10/05/2019

COMPANIA MUNICIPALA
PARKING BUCURESTI S.A.

P Compania Municipală
PARKING

17 M 2019 03508

10/05/2019

SOFARFARM SRL

PLANTALAX3

18 M 2019 03509

10/05/2019

STANA TURISTICA SRL

STÂNA TURISTICĂ SERGIANA
RESTAURANT

19 M 2019 03510

10/05/2019

METAL EXTRES STEEL

ADM HOUSE

20 M 2019 03511

10/05/2019

EDIT & PRINT SOLUTION
S.R.L.

Radio Civic

21 M 2019 03512

10/05/2019

MIHAELA RADULESCU
ANAMARIA IONESCU

EVENTlicious

22 M 2019 03513

10/05/2019

CTBAT International Co. Limited SHUANGXI
2
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
23 M 2019 03514

(151)
10/05/2019

(732)
SC PINK BEAUTY
INTERNATIONAL SRL

24 M 2019 03515

10/05/2019

BRITISH AMERICAN TOBACCO PALL MALL MOMENTS SINCE
(BRANDS) INC.
1899

25 M 2019 03516

10/05/2019

BACKSTAGE SERVICES SRL

26 M 2019 03517

10/05/2019

BRITISH AMERICAN TOBACCO OUR VERY BEST FINER CUT
(BRANDS) INC.
TOBACCO

27 M 2019 03519

10/05/2019

HECTOR DESTAILLEUR
PATRICIA OANA

elimSmile

28 M 2019 03520

10/05/2019

MIHAELA TĂMAȘ

V victoria cluj 1920

29 M 2019 03521

10/05/2019

British American Tobacco
(Brands) Inc.

PALL MALL S-LINE BLUE
SWITCH

3

(540)
K KAYARA

NOAPTEA COMPANIILOR O
STAŢIE ÎN CARIEREA TA
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 02662
07/05/2019
OLGA STEFAN, STR. VIRGILIU
NR. 17-19, AP. 18, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 010881,
BUCUREȘTI, ROMANIA

The Future of Memory

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizarea de expoziții la muzeu cu
scop cultural și educativ, organizarea de
expoziții de artă, organizare de expoziții
educaționale, servicii de expoziții de artă, servicii
educative în arta picturii, servicii educative
în arta fotografică, organizarea spectacolelor,
organizare de conferințe, organizare de
spectacole vizuale, organizare de simpozioane
educaționale, educație și instruire.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03233

24/04/2019

DIRECT CLIENT SERVICES SRL,
STR. PICTOR ARTHUR VERONA
NR. 15, CORP. A1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelarie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.
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.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03389
10/05/2019
INTREPRINDERE INDIVIDUALA
TANASE PETRE, SAT BÂRZEȘTI
NR. 265, COMUNA VULTUREȘTI,
JUDEȚUL ARGEȘ, ARGEȘ,
ROMANIA

verso
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.02
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.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genti de transport,

Țuică de Bârzești la
Cazanul lui Petrică
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 11.03.02; 19.01.01;
05.07.14; 05.03.11; 27.05.01; 29.01.14
Culori revendicate:maro, verde, mov,
albastru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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33. Băuturi alcoolice, respectiv țuică și băuturi
naturale din fructe.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03477
10/05/2019
EXPRESS INSTALL
DISTRIBUTION SRL, STR.
MĂRIUCA NR. 2, BL. 122, SC.
A, ET. 6, AP. 38, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03478
10/05/2019
EXPRESS INSTALL
DISTRIBUTION SRL, STR.
MĂRIUCA NR. 2, BL. 122, SC.
A, ET. 6, AP. 38, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

rofix

emtaș
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
26.11.03; 26.11.13; 29.01.01
(591) Culori revendicate:roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
───────

(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.01
Culori revendicate:roșu
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
10/05/2019

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03495
10/05/2019
FEPRA INTERNATIONAL S.A.,
STR. BURNIŢEI NR. 24, BIROUL
11, ET. 1, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
SCHOENHERR INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, BD.DACIA
NR.30, ET.4, CAMERA "ECHIPA
SEBASTIAN 01", SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

FEPRA DĂM VALOARE
RESPONSABILITĂŢII
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.13; 26.04.01; 26.04.18
(591) Culori revendicate:verde, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen şi materiale pentru artişti,
pensule, materiale didactice şi de instruire,
foi, folii şi pungi din material plastic pentru
împachetare şi ambalare, caractere şi clişee
tipografice, afişe din hârtie, afişe publicitare,
agende, a lbume, almanahuri, ambalaj de carton,
ambalaj din plastic, ambalaje din carton sau din
hârtie pentru sticle, ambalaje ermetice din hârtie,
ambalaje vidate din carton, anuare (publicaţii
tipărite), aplicaţii din hârtie, arte vizuale tipărite,
articole serigrafiaţe, atlase, autocolante (articole
de papetărie), bannere de afişaj fabricate din
carton, bannere de afişaj realizate din hârtie,
bannere din hârtie, benzi adezive, benzi adezive
pentru ambalat, benzi adezive pentru papetărie
sau menaj, benzi adezive securizate din plastic,
benzi de hârtie, benzi desenate, Biblii tipărite,
bibliorafturi, bilete, bilete tipărite, blistere pentru
ambalat, blocnotesuri, blocnotesuri ilustrate,
blocuri (papetărie), bonuri valorice tipărite,
broşuri, broşuri tipărite, buletine informative,
buletine (materiale tipărite), caiete, calendare,
calendare tipărite, căptuşeli de hârtie, carduri
tipărite, cirduri educative, carnete, carneţele,

cărţi, cărţi cu informaţii, cărţi documentare, cărţi
educative, cartoane pentru împachetare, carton
de ambalat, cartonaşe imprimate, cartonaşe
informative tipărite, cataloage, cecuri, certificate
şi diplome tipărite, chestionare tipărite, clasoare,
colaje, cromolitografii, cupoane, cursuri tipărite,
cutii confecţionate din carton, cutii confecţionate
din hârtie, cutii de ambalat din carton, cutii
de hârtie pentru livrarea bunurilor, cutii de
transport realizate din hârtie, cutii pentru ambalat
din hârtie, decalcomanii, decupaje din hârtie,
desene, diagrame, dicţionare, dosare, embleme
din hârtie, embleme imprimate, enciclopedii,
etichete adezive, etichete de papetărie întărite,
etichete din carton, etichete din hârtie, etichete
pentru expedierea mărfurilor, fanioane de hârtie,
felicitări, filtre de apă din hârtie, filtre de
cafea din hârtie, flipcharturi cu foi goale
(produse de papetărie)flipcharturi imprimate
(produse de papetărie), fluturaşi informativi,
fluturaşi publicitari, foi de hârtie pentru ambalat,
foi de plastic pentru ambalat, foi din hârtie
sau plastic cu control al umidităţii, pentru
ambalarea produselor alimentare, folie adezivă
din plastic pentru ambalat, folie adezivă din
plastic pentru împachetat, folie de plastic pentru
împachetat şi ambalat, folii din acetat de celuloză
pentru ambalat, folii din acetat de celuloză
pentru împachetat, folii din polietilenă pentru
ambalat sau împachetat, formulare (imprimate),
fotogravuri, funde din hârtie, ghiduri, grafice
tipărite, gravuri, hărţi, hârtie pentru confecţionat
pungi şi sacoşe, hârtie pentru pungi şi saci,
imagini, insigne de hârtie, insigne din carton,
invitaţii, jurnale, lecţii tipărite, manuale, mape
pentru hârtie, material plastic pentru ambalat,
material promoţional imprimat, materiale de
ambalaj pe bază de amidon, materiale de
ambalare (amortizare, umplutură) de hârtie sau
carton, materiale de ambalat din hârtie reciclată,
materiale de împachetat confecţionate din hârtie,
materiale de împachetat din carton, materiale
imprimate, materiale pentru ambalat, modele
tridimensionale de uz didactic, monografii,
notesuri, panouri publicitare tipărite, din carton,
panouri publicitare tipărite din hârtie, panouri
publicitare din carton, panouri publicitare din
hârtie, reviste periodice, placarde din hârtie,
pliante, postere din hârtie, premii imprimate,
programe pentru diferite evenimente, prospecte,
publicaţii de reclame, publicaţii educative, pungi
de ambalat din hârtie, pungi cu mânere, pungi
de hârtie, pungi de plastic pentru ambalat
şi împachetat, pungi (învelitoare, săculeţe) de
ambalaj din hârtie sau material plastic, pungi
pentru ambalare din hârtie biodegradabilă,
pungi pentru ambalare din plastic biodegradabil,
rapoarte tipărite, recipiente de ambalat din hârtie,
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recipiente din carton, reclame tipărite, register
(tipărite), regulamente (tipărite) repertorii, reviste
(publicaţii periodice), role din folie de plastic
pentru ambalat, romane, saci de gunoi din hârtie
sau plastic, sacoşe şi articole pentru ambalare,
împachetare şi depozitare din hârtie, carton sau
plastic, şerveţele, timbre, tipărituri, ziare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
achiziţionare de produse şi servicii pentru
alte firme(servicii de achiziţionare pentru terţi),
analiză a preţului de cost pentru depozitarea,
eliminarea, manipularea şi reciclarea deşeurilor,
servicii de import-export, servicii de relaţii cu
publicul, servicii de informaţii comerciale, analiza
comercială a pieţei, analiza datelor studiilor
de piaţă, analiză de previziuni economice
în scopuri comerciale, analiză economică în
scopuri de afaceri, analiza evaluării privind
managementul afacerilor, analiza sistemelor
de management al afacerilor, analiza studiilor
de piaţă, analiza tendinţelor de afaceri,
anchete de conjunctură, asistenţă comercială
în managementul afacerilor, asistenţă în
administrarea afacerilor în domeniul francizelor,
asistenţă în afaceri, auditul afacerilor, campanii
de marketing, cercetare în domeniul afacerilor
comerciale, cercetare şi analiză de piaţă,
colectare de date, colectarea şi sistematizarea
datelor de afaceri, compilare de date pentru
terţi în baze de date computerizate, compilare
de date statistice, compilare de informaţii
comerciale, compilare de statistici referitoare
la afaceri, concepere de logouri publicitare,
consiliere cu privire la produse de consum,
consiliere în afaceri privind achiziţiile, consiliere
în
domeniul
managementului
afacerilor,
consultanţă în afaceri, consultanţă în afaceri
pentru firme, consultanţă în domeniul auditului,
consultanţă în domeniul afacerilor privind
finanţarea dezvoltării, consultanţă în domeniul
cercetării pieţei, consultanţă în management,
consultanţă în marketing, desfăşurare de vânzări
prin licitaţie, dezvoltare şi coordonare de
proiecte de voluntariat pentru organizaţiile
caritabile, difuzare de anunţuri, difuzare de
materiale de reclamă, de marketing şi publicitare,
difuzarea de anunţuri publicitare şi anunţuri
comerciale, distribuire de eşantioane publicitare,
distribuire de materiale publicitare, efectuarea
de studii de marketing, elaborare de sondaje
de opinie, organizare de expoziţii comerciale
şi servicii expoziţionale cu scop publicitar
sau comercial, furnizare de informaţii cu
privire la prelucrarea de date, furnizare de
servicii publicitare, furnizarea de informaţii
privind bunurile de larg consum, gestiunea
computerizată a stocurilor, închiriere de material

publicitar, intermediere de afaceri comerciale
pentru terţi, intermediere de contracte (pentru
terţi), intermediere de contracte de cumpărare
şi vânzare de produse şi servicii, pentru alte
persoane, intermediere publicitară, intervievare
în scopul cercetării pieţei, întocmire de reclame,
întocmire de rapoarte comerciale, întreţinere
de registre de active pentru terţi, investigaţii
comerciale, negociere de tranzacţii comerciale
pentru terţi, organizare de demonstraţii în
scopuri publicitare, organizare de demonstraţii
comerciale, organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole în scopuri comerciale,
promoţionale şi publicitare, organizare de
lansări de produse, organizare de prezentări în
scopuri,comerciale, organizare de vânzări prin
licitaţie, organizare şi coordonare de evenimente
de marketing, organizarea afacerilor, prelucrare
de date, prezentare de bunuri si servicii,
prezentări de produse şi servicii de afişare a
produselor, producţie de material publicitar şi
anunţuri publicitare, promovare de evenimente
speciale, promovare de produse şi servicii
pentru terţi, promovare de servicii de asigurare,
in numele unor terţi, recrutare de personal,
reorganizare a proceselor de afaceri, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii ale agenţiilor de export, servicii ale
agenţiilor de import, servicii de analiză a
preţurilor, servicii de comandă cu ridicata, servicii
de comandă în contul terţilor, servicii de comenzi
online, servicii de consiliere şi consultanţă
referitoare la agenţii de import-export, servicii
de consiliere şi consultant comercială privind
achiziţionarea de produse pentru terţi, servicii
de consultanţă comercială privind dezvoltarea
produselor, servicii de consultanţă comercială
cu privire la fabricarea de produse, servicii de
consultanţă în afaceri privind implementarea
de sisteme de management al calităţii, servicii
de consultanţă privind studiul de piaţă, servicii
de consultanţă privind marketingul, servicii
de consultanţă privind planificarea afacerilor,
servicii de evaluare a costurilor, servicii de
externalizare (asistenţă în afaceri), servicii de
import şi export, servicii de lobby comercial,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele
şi iniţiativele de mediu, servicii de publicitate
pentru sensibilizarea publicului la probleme
sociale, studii comerciale, servicii publicitare
pentru sensibilizarea publicului la probleme de
mediu, servicii de modele în scop publicitar sau
de promovare a vânzărilor.
40. Reciclarea
deşeurilor,
distrugerea
deşeurilor, tratare a deşeurilor, recuperarea
materialelor din deşeuri, incinerarea deşeurilor
şi reziduurilor, sortarea deşeurilor şi a
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materialelor reciclabile, consultanţă privind
reciclarea gunoiului şi deşeurilor, consultanţă
privind distrugerea gunoiului şi deşeurilor,
consultanţă privind incinerarea gunoiului şi
deşeurilor, furnizare de informaţii despre
reciclarea deşeurilor, închiriere de maşini
pentru compactarea deşeurilor, închiriere de
maşini pentru zdrobirea deşeurilor, extragere
de minerale aflate în deşeurile reziduale,
extragere de elemente aflate în deşeurile
reziduale, tratarea deşeurilor în domeniul
controlului poluării mediului, furnizare de
informaţii despre închirierea de maşini şi
aparate de zdrobit deşeuri, furnizare de
informaţii despre închirierea de maşini şi
aparate pentru compactarea deşeurilor, servicii
de informaţii, de consiliere şi de consultanţă
referitoare la reciclarea gunoiului şi a deşeurilor,
servicii de tratare a solului, a deşeului sau
a apei (servicii de refacere a mediului),
consultanţă cu privire la îndepărtarea poluării
chimice, consultanţă cu privire la tratarea
poluării chimice, decontaminarea solului,
decontaminarea
materialelor
periculoase,
detoxificarea
materialelor
periculoase,
eliminarea apei reziduale rezultate în urma
proceselor industriale, eliminarea de reziduuri
solide, epurarea apei.

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, consultanţă în materie de
planificare de evenimente speciale, consultanţă
profesională referitoare la educaţie, coordonare
de cursuri, coordonare de activităţi culturale,
coordonare de ateliere de pregătire profesională,
coordonare de ateliere educative în domeniul
afacerilor, coordonare de conferinţe de
afaceri, coordonare de cursuri de instruire,
coordonare de cursuri de pregătire în domeniul
managementului afacerilor, coordonare de
cursuri de instruire în domeniul ştiinţei,
coordonare de cursuri de instruire în domeniul

ingineriei, coordonare de cursuri, seminarii şi
ateliere de lucru, coordonare de evenimente
educative, coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de expoziţii cu scop
educativ, coordonarea de programe de asistenţă
educaţională pentru profesioniştii din domeniul
sănătăţii, cursuri de formare, cursuri de instruire
în planificarea strategică în domeniul publicităţii,
promovării, marketingului şi managementului,
cursuri de instruire în tabere educativ, cursuri de
pregătire în domeniul managementului, cursuri
de pregătire în domeniul cercetării şi dezvoltării,
cursuri de pregătire în domeniul asistenţei
către clienţi, cursuri de pregătire în materie de
legislaţie, desfăşurare de seminarii de instruire,
difuzare de materiale educative, educaţie şi
instruire, formare continua (instruire), formare în
afaceri(instruire), furnizare de activităţi culturale,
furnizare de cursuri în domeniul administrării
apei, furnizare de demonstraţii educative,
furnizare de pregătire, educaţie şi îndrumare,
furnizare de servicii de instruire pentru industrie,
furnizare de servicii educaţionale referitoare la
subiecte de ecologie, închirierea de materiale
educaţionale, informaţii în materie de educaţie,
instruire educativă, instruire de personal,
instruire în domeniul administrării afacerilor,
instruire în domeniul relaţiilor industriale,
instruire profesională, instruire tehnică în materie
de siguranţă, instruire tehnică în materie de
risc industrial, organizare de. activităţi didactice,
organizare de ceremonii de decernare de premii,
organizare de cicluri de conferinţe, organizare de
competiţii educative, organizare de concursuri în
scopuri educative, organizare de conferinţe în
scopuri educaţionale, organizare de conferinţe,
expoziţii şi concursuri, organizare de congrese
în scop de instruire, organizare de congrese pe
teme educaţionale, organizare de evenimente
sportive şi culturale comunitare, organizare de
evenimente recreative, organizare de expoziţii
educaţionale, organizare de expoziţii în scop de
instruire, organizare de festivaluri, organizare de
programe de instruire pentru tineri, organizare
de seminarii, congrese si conferinţe, organizare
de simpozioane educaţionale, organizare de
spectacole, organizare şi coordonare de
conferinţe cu caracter comercial şi de
afaceri, organizarea de conferinţe în domeniul
comerţului, organizarea de congrese în scopuri
de afaceri, organizarea şi conducerea de
workshop-uri, pregătire tehnică în domeniul
analizelor chimice, prezentări de filme în scopuri
educative, publicare de afişe, publicare de
anuare, publicare de broşuri, publicare de cărţi
şi reviste, publicare de cataloage, publicare de
ghiduri pentru învăţământ şi instruire, publicare
de lucrări ştiinţifice, Publicare de manuale,
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publicare de material didactice educative,
publicare de publicaţii periodice, publicare de
texte altele decât cele cu scop publicitar,
publicare multimedia, publicarea de reviste
pentru consumatori, servicii de editare, servicii
educaţionale legate de conservarea mediului,
servicii educative în materie de conservare a
naturii, servicii de traducere şi interpretare.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03497
10/05/2019
ION ALEXANDRU MICU, STR.
9 MAI, NR. 15, JUDET BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03496
10/05/2019
LYON EXPERT CONSTRUCT SRL,
STR. MITROPOLIT VARLAAM
NR. 112, CAMERA 12, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

LYON EXPERT CONSTRUCT
(531)

Clasificare Viena: 03.01.01; 24.01.01;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de securitate pentru protecţia fizică a
bunurilor materiale şi a persoanelor.
───────

TAKE & EAT
(531)

Clasificare Viena: 11.01.04; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17
(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,
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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 03498
10/05/2019
CRISTIAN MIHAI GHIU, STR.
VALEA OLTULUI NR. 2, BL. M9, ET.
3, AP. 85, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

SHOWBIZ

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare, servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
furnizarea de spaţiu publicitar în publicaţii
periodice, ziare şi reviste, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu publicaţii electronice
descărcabile.
41. Publicitate on-line de cărţi şi reviste
electronice, furnizarea de publicaţii electronice,
care nu pot fi descărcate, furnizare de publicaţii
electronice dintr-o reţea globală de calculatoare
sau de pe internet, nedescărcabile, furnizare de
publicaţii dintr-o reţea globală de calculatoare
sau de pe internet care pot fi consultate,
publicare de reviste pe internet.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 03499
10/05/2019
CRISTIAN-MIHAI GHIU, STR.
VALEA OLTULUI NR. 2, BL. M9, ET.
3, AP. 85, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

SHOWBIZ.RO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu publicații electronice
descărcabile.
41. Publicații on-line de cărți și reviste
electronice, furnizarea de publicații electronice,
care nu pot fi descărcate, furnizare de publicații
electronice dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet, nedescărcabile, furnizare de
publicații dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet care pot fi consultate,
publicare de reviste pe internet.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03500
10/05/2019
S.C. IVERIA FASHION S.R.L.,
SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR.
273, CORP 3, ET. 3, SECTOR
6, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

VICCO V
(531)

Clasificare Viena: 05.03.11; 05.05.19;
26.01.03; 26.11.03; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15
(591) Culori revendicate:mov, albastru,
galben, verde, portocaliu, maro, roz,
negru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane,
bice, harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi,
lese şi îmbrăcăminte pentru animale. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (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

M 2019 03501
10/05/2019
SC APE MINERALE BACAIA SRL,
SAT BACAIA, STR. PRINCIPALĂ
NR. 1, JUDEŢUL HUNEDOARA,
GEOAGIU, HUNEDOARA,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

APA DACILOR

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor. (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
10/05/2019

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 03502
10/05/2019
SC APE MINERALE BACAIA SRL,
SAT BACAIA, STR. PRINCIPALĂ
NR. 1, JUDEŢUL HUNEDOARA,
GEOAGIU, HUNEDOARA,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

AQUA DACICA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

metalice neelectrice, metale comune și aliajele
lor.
19. Materiale de construcție, refractare,
nemetalice, materiale de construcție din
sticlă, construcții transportabile, nemetalice,
monumente nemetalice.
20. Mobilier din sticlă, oglinzi (sticlă argintată).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

(540)

M 2019 03503
10/05/2019
SC MOLDOGLASS SRL, SAT
HOLT, NR.515, JUD. BACĂU,
COMUNA LETEA VECHE, 607270,
BACĂU, ROMANIA

BRAND EXPERIENCE
ARTISANS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrație comercială.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210)
(151)
(732)

M 2019 03505
10/05/2019
SC GODMOTHER SRL, STR.
DRAGOŞ VODĂ NR. 44, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03506
10/05/2019
COMPANIA MUNICIPALA
PARKING BUCURESTI S.A., STR.
GRIGORE COBALCESCU NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 077005,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Prisma
(531)

Clasificare Viena: 26.03.04; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Materiale de construcție din oțel, construcții
metalice transportabile, feronerie din metal
pentru construcții, tuburi metalice, cabluri și fire

P Compania
Municipală PARKING

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
10/05/2019

(531)

Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.10;
27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03508
10/05/2019
SOFARFARM SRL, CALEA 13
SEPTEMBRIE NR. 90, CAMERA
2.14.5, ETAJ 2, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

PLANTALAX3
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.02; 29.01.12
Culori revendicate:verde (Pantone
375C, 348c)portocaliu (Pantone 151C)
(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, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
───────

(540)

M 2019 03509
10/05/2019
STANA TURISTICA SRL, STR.
PASTORULUI, POIANA BRASOV
NR. 5, JUD. BRASOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA
Cabinet individual de proprietate
industrială Ivanescu Gabriel Dan,
STR. AVRAM IANCU NR. 48A, SC.
B, AP. 10, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, 500086, BRAȘOV,
ROMANIA

STÂNA TURISTICĂ
SERGIANA RESTAURANT
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.11; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03510
10/05/2019
METAL EXTRES STEEL,
SOSEAUA HUNEDOAREI NR. 381,
JUD. HUNEDOARA , CRISTUR,
330003, HUNEDOARA, ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Divertisment radio, producţie de program
radio.
───────

(210)
(151)
(732)

ADM HOUSE
(531)

Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.02;
27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
20. Mobilier metalic.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03511
10/05/2019
EDIT & PRINT SOLUTION S.R.L.,
STR. OLANESTI NR. 6, BL. 38, SC.
2, AP. 67, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Radio Civic
(531)
(591)

Clasificare Viena: 16.01.25; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.12
Culori revendicate:albastru, verde

(540)
(511)

M 2019 03512
10/05/2019
MIHAELA RADULESCU, ŞOS.
OLTENIŢEI NR. 250, BL. 148 BIS,
SC. 2, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
041334, BUCUREȘTI, ROMANIA
ANAMARIA IONESCU, STR.
EMIL GARLEANU NR. 11, BL.
C1, ET. 2, AP. 9, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, 077191, ILFOV,
ROMANIA

EVENTlicious

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, materiale de desen şi materiale pentru
artişti, pensule, materiale didactice şi de
instruire, foi, folii şi pungi din material plastic
pentru împachetare şi ambalare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03513
10/05/2019
CTBAT International Co. Limited,
KING'S ROAD 979, 29TH FLOOR,
OXFORD HOUSE, TAIKOO PLACE,
ISLAND EAST, HONG KONG
ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
ET. 3, BIROU 314, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03514
10/05/2019
SC PINK BEAUTY
INTERNATIONAL SRL, STR.
PĂRĂLUŢELOR NR. 2B, BL. D1,
PARTER, SPAŢIU COMERCIAL
NR. 1, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
062342, BUCUREȘTI, ROMANIA

K KAYARA
(531)

Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02
(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.
───────

SHUANGXI
(531)

Clasificare Viena: 25.01.25; 25.12.25;
26.04.16; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din tutun,
înlocuitori de
tutun (nu pentru uz medical), ţigări de foi,
trabucuri, brichete pentru ţigări/ţigarete, brichete
pentru
ţigări de foi, chibrituri, articole pentru fumători,
hârtie pentru ţigări/ţigarete, tuburi pentru ţigări/
ţigarete,
filtre pentru ţigări/ţigarete, dispozitive de
buzunar pentru rularea ţigărilor/ţigaretelor,
maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete
electronice, produse din tutun cu scopul de a fi
încălzite.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03515
10/05/2019
BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE, SUITE 100, DE
19808-1674, UNITED STATES
OF AMERICA, WILMINGTON,
DELAWARE, STATELE UNITE ALE
AMERICII
ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
ET. 3, BIROU 314, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

PALL MALL
MOMENTS SINCE 1899
(531)

Clasificare Viena: 03.01.02; 26.11.02;
26.11.07; 26.11.08; 27.05.02; 27.05.24;
29.01.14
(591) Culori revendicate:albastru, bleumarin,
alb, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Ţigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din tutun,
înlocuitori de
tutun (nu pentru uz medical), țigări de foi,
trabucuri, brichete pentru țigări/țigarete, brichete
pentru
țigări de foi, chibrituri, articole pentru fumători,
hârtie pentru țigări/țigarete, tuburi pentru țigări/
țigarete,
filtre pentru țigări/țigarete, dispozitive de
buzunar pentru rularea țigărilor/țigaretelor,
mașini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
țigări/țigarete electronice, lichide pentru țigări/
țigarete
electronice, produse din tutun cu scopul de a fi
încălzite.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03516
10/05/2019
BACKSTAGE SERVICES
SRL, STR. FANTANELE NR.
34-36, AP. 33, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400327, CLUJ,
ROMANIA

NOAPTEA COMPANIILOR
O STAŢIE ÎN CARIEREA TA
(531)

Clasificare Viena: 18.01.23; 07.01.24;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru, galben, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03517
10/05/2019
BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE, SUITE 100, DE
19808-1674, UNITED STATES
OF AMERICA, WILMINGTON,
DELAWARE, STATELE UNITE ALE
AMERICII
ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
ET. 3, BIROU 314, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03519
10/05/2019
HECTOR DESTAILLEUR, STR.
ALEXANDRU IOAN CUZA NR. 24,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA
PATRICIA OANA, STR. REGINA
ELISABETA NR. 61, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

elimSmile
(531)

OUR VERY BEST
FINER CUT TOBACCO
(531)

Clasificare Viena: 26.11.05; 26.11.25;
27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din tutun,
înlocuitori de
tutun (nu pentru uz medical), ţigări de foi,
trabucuri, brichete pentru ţigări/ţigarete, brichete
pentru
ţigări de foi, chibrituri, articole pentru fumători,
hârtie pentru ţigări/ţigarete, tuburi pentru ţigări/
ţigarete,
filtre pentru ţigări/ţigarete, dispozitive de
buzunar pentru rularea ţigărilor/ţigaretelor,
maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete
electronice, produse din tutun cu scopul de a fi
încălzite.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.14;
29.01.12; 01.01.03; 01.01.09
(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse nemedicinale pentru curățarea
dinților, produse de parfumerie, uleiuri esenţiale,
preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, geluri pentru albirea dinților, paste
pentru albirea dinților, benzi de albire a dinților,
preparate de albire a dinților.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03520
10/05/2019
MIHAELA TĂMAȘ, STR. TĂȘNAD
NR. 21, BL. P8, SC. 2, AP. 17,
JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA
ACTA MARQUE AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. ANATOLE FRANCE NR.
62, 400463, JUDEŢUL CLUJ, CLUJNAPOCA, CLUJ, ROMANIA

de sport, respectiv: tricouri, şepci, echipamente
de spor, fanioane, fulare, eşarfe, steaguri şi
altele similare, (cu excepţia transportului lor),
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
41. Organizare de activități sportive, de
competiții sportive și evenimente sportive în
domeniul fotbalului, organizarea și administrarea
de activități sportive, prin dezvoltarea activității
de performanță, selecția, pregătirea și
participarea la competiții sportive, organizarea
de concursuri, evenimente şi gale sportive,
organizare de antrenamente de sport, instruire,
educație sportivă, pregătire sportivă, servicii
sportive și recreative, servicii de divertisment
legate de sport, supervizare şi arbitraj sportiv şi
de evenimente sportive, furnizarea de informaţii
referitoare la sport şi la educația sportivă,
furnizarea de facilităţi sportive, servicii de tabere
sportive.
───────

(210)
(151)
(732)

V victoria cluj 1920
(531)

Clasificare Viena: 26.05.01; 26.05.17;
27.05.01; 27.05.21; 29.01.14; 27.07.01
(591) Culori revendicate:vișiniu (Pantone
484CP), roșu (RGB 237-28-36), negru
(Pantone 419CP), gri (Pantone P179
9C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Produse din hârtie şi carton, publicaţii,
reviste, broşuri, cărţi, fotografii, materiale
publicitare, calendare, articole de birou, toate
aceste tipărituri în domeniul sportiv.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, publicitate în domeniul de
activitate, gestiunea afacerilor comerciale,
conducerea şi administrarea afacerilor, lucrări
de birou, inclusiv editare text, publicitate
referitoare la produsele şi serviciile sportive
proprii, prezentarea acestor produse/servicii prin
toate mijloacele de comunicare, inclusiv on
line prin intermediul unui site web specializat,
regruparea în avantajul terţilor a produselor din
clasele 16 și 25 menționate anterior, articole

(740)

(540)

(511)

M 2019 03521
10/05/2019
British American Tobacco
(Brands) Inc., 251 LITTLE
FALLS DRIVE, SUITE 100,
UNITED STATES OF AMERICA,
WILMINGTON, DE 19808-1674
ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI NR.
17, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PALL MALL SLINE BLUE SWITCH

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical),
ţigări de foi, trabucuri, brichete pentru ţigări/
ţigarete, brichete pentru ţigări de foi, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.
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ERATA

Se anuleaza publicarea cererii de inregistrare marca
M 2019 02662 din data de 12.04.2019 deoarece taxele de
inregistrare si publicare nu au intrat in contul OSIM.

