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Cereri Mărci publicate în 17/09/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt

Data
Depozit

Titular

(210)
1 M 2019 06459

(151)
10/09/2019

(732)
SC PORTER SOLUTIONS SRL

SIBIANA

2 M 2019 06460

10/09/2019

PRUTUL SA

HOSO

3 M 2019 06461

10/09/2019

CRISTIAN ION TUDOR

SkyLens

4 M 2019 06462

10/09/2019

WE ROAST SRL

CITY ROOSTER

5 M 2019 06463

10/09/2019

CRAMELE COTNARI S.A.

CRAMELE COTNARI

6 M 2019 06464

10/09/2019

TATIANA DANCIULESCU

PIANO THERAPY

7 M 2019 06465

10/09/2019

ASOCIAŢIA SPORTIVĂ
F.C. PROGRESUL Fondat 1944
FOTBAL CLUB PROGRESUL
BUCUREŞTI
BUCUREŞTI, prin preşedinte
Iacov Napoleon Tudor Spartacus

8 M 2019 06466

10/09/2019

GRADINA DIN BUCIUM SRL

Smiley Camper

9 M 2019 06467

10/09/2019

ICONIC BEAUTY SRL

iconic BEAUTY

10 M 2019 06469

10/09/2019

ACID LOVE SRL

UrbanX

11 M 2019 06470

10/09/2019

ALCAN ZEKI

MIZZUMI

12 M 2019 06471

10/09/2019

SC SELGROS CASH & CARRY INSTITUTUL CULINAR
SRL
SELGROS

13 M 2019 06472

10/09/2019

IOANA CRISTODORU

VANILLA LEATHER SHOES

14 M 2019 06473

10/09/2019

ADRIAN CONSTANTINESCU

Bar Boogie

15 M 2019 06474

10/09/2019

REEMJULI SRL

Bello Carino High quality
decoration products

16 M 2019 06475

10/09/2019

BUNGE ROMANIA SRL

Unisol Ulei de primă presă cu
ierburi aromatice

17 M 2019 06476

10/09/2019

BUNGE ROMANIA SRL

UNISOLEȘTI

18 M 2019 06477

10/09/2019

OZONLIFE IASI srl

Centrul Medical OZON LIFE
elixirul sănătății

19 M 2019 06478

10/09/2019

SC MINET CONF SRL

somnexpert

20 M 2019 06479

10/09/2019

VITALOGIC LIMITED

SYMBIOTIX

21 M 2019 06480

10/09/2019

SC PRO TV SRL

COMEDIE CONTRA TIMP

22 M 2019 06481

10/09/2019

SC PRO TV SRL

TIME FOR COMEDY

23 M 2019 06482

10/09/2019

VITALOGIC LIMITED

SYMBIOPURE

24 M 2019 06483

10/09/2019

NICU DANUT SIRGHIE

roSAC

(0)

Nr. Depozit

2

Denumire
Marcă
(540)
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10/09/2019
Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
25 M 2019 06484

(151)
10/09/2019

(732)
SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A.

(540)
NESPRESSO ISPIRAZIONE

26 M 2019 06485

10/09/2019

SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A.

NESPRESSO ISPIRAZIONE
RISTRETTO ITALIANO

27 M 2019 06486

10/09/2019

SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A.

NESPRESSO ISPIRAZIONE
RISTRETTO ITALIANO

28 M 2019 06487

10/09/2019

COCA-COLA ROMANIA SRL

R

29 M 2019 06488

10/09/2019

SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A.

BARISTA CREATIONS
CARAMEL CRÈME BRÛLÉE

30 M 2019 06489

10/09/2019

SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE

BARISTA CREATIONS COCOA
TRUFFLE

31 M 2019 06490

10/09/2019

SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE

BARISTA CREATIONS VANILLA
ECLAIR

32 M 2019 06491

10/09/2019

COCA-COLA ROMÂNIA SRL

DORNA

33 M 2019 06492

10/09/2019

NOVARTIS AG

LINPROTECT

34 M 2019 06493

10/09/2019

NOVARTIS AG

LINFORTE

35 M 2019 06494

10/09/2019

SC AMNIOCEN SRL

a amniocen FLORA PLUS

36 M 2019 06495

10/09/2019

DAGBEST SRL

DAGBEST

37 M 2019 06496

10/09/2019

MARABELLA ART HOTEL SRL

MARABELLA

3
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 06459
10/09/2019
SC PORTER SOLUTIONS SRL,
STR. POENARU BORDEA, BL.
A11, SC. C, ET. 2, AP. 7, JUD.
ARGEȘ, CÂMPULUNG, ARGEȘ,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

SIBIANA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 06461
10/09/2019
CRISTIAN ION TUDOR, INTRAREA
PARULUI NR. 30, BL. 59 BIS,
SC. 2, ET. 6, AP. 69, SECTOR
3, BUCURESTI, 031704,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SkyLens

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Servicii de transmitere video.
41. Servicii de fotografie.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06462
10/09/2019
WE ROAST SRL, STR. IANCU
FLNDOR NR. 16, JUD. IAŞI, IASI,
700054, IAȘI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 06460
10/09/2019
PRUTUL SA, STR. ANA IPATESCU
NR. 12, JUDEŢ GALAŢI, GALAŢI,
800223, GALAȚI, ROMANIA

HOSO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
───────

CITY ROOSTER
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
03.07.03; 03.07.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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, 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).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06463
10/09/2019
CRAMELE COTNARI S.A.,
CORP C28, CF 60835, JUD. IAŞI,
COTNARI, IAȘI, ROMANIA
AGENȚIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ APIA SRL,
STR. ROMANCIERILOR NR.
5, BL. C14, SC. B, AP. 41,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 061791,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06464
10/09/2019
TATIANA DANCIULESCU,
BD. UNIRII NR. 18, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CRAMELE COTNARI
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 26.02.07; 26.04.03
(591) Culori revendicate:negru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Cotnari.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
───────

PIANO THERAPY
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.03.15; 24.17.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06465
10/09/2019
ASOCIAŢIA SPORTIVĂ
FOTBAL CLUB PROGRESUL
BUCUREŞTI, prin preşedinte
Iacov Napoleon Tudor Spartacus,
STR. TURTURELELOR NR.
18, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

F.C. PROGRESUL
Fondat 1944 BUCUREŞTI
(531)

Clasificare Viena: 05.03.14; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:albastru, alb, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru
sport, echipamente de fotbal (îmbrăcăminte),
crampoane pentru ghete de fotbal şi pentru
ataşare pe încălţămintea sport.
35. Gestiunea
afacerilor
comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
a unor produse diverse(exceptând transportul
lor) pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le cumpere comod, publicitate, servicii
de comerţ cu produse diverse sub formă de
magazine en-gros sau en-detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul siteurilor web, aplicaţiilor de calculator sau al
emisiunilor de teleshopping.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii(educaţie), rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de club (divertisment sau
educaţie), antrenare(instruire), transfer de know-

how (instruire), efectuarea antrenamentelor de
fitness, predarea (instruirea) gimnasticii, servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
şi susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea de seminarii, organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruie), servicii de
instructor personal (instruire), educaţie fizică,
instruire practică (demonstraţii), prezentarea
prestaţiilor live, producţia de programe radio şi
de televiziune, producţia de spectacole, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), servicii de tabere sportive, furnizarea
de facilităţi sportive, furnizarea facilităţilor
de recreere, informaţii despre posibilităţile
de recreere, închirierea de echipament
sportiv, cu excepţia vehiculelor, închirierea de
echipament sportiv, cu excepţia vehiculelor,
închirierea de terenuri de sport, închirierea
de facilitaţi pentru stadioane, furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, publicarea cărţilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06466
10/09/2019
GRADINA DIN BUCIUM SRL, STR.
OCTAVIAN IOSIF NR. 5, ET.1,
JUDEŢ IAŞI, IAŞI, 70000, IAȘI,
ROMANIA

Smiley Camper
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(531)

Clasificare Viena: 18.01.18; 27.05.01;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06467
10/09/2019
ICONIC BEAUTY SRL, SOSEAUA
VIILOR NR.19A, SECTOR
5, BUCUREŞTI, 050151,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06469
10/09/2019
ACID LOVE SRL, B-DUL
ALEXANDRU OBREGIA NR.
35, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

UrbanX
(531)
(511)

iconic BEAUTY
(531)

Clasificare Viena: 26.04.05; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (Solicitam protectie
pentru intreaga lista de produse incluse in
aceasta clasa conform Clasificarii de la Nisa).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06470
10/09/2019
ALCAN ZEKI, ŞOS. MIHAI BRAVU
NR. 450, BL. V7, SC. 1, ET. 3,
AP. 12, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2019 06471
10/09/2019
SC SELGROS CASH & CARRY
SRL, CALEA BUCUREŞTI NR. 231,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, 500299,
BRAȘOV, ROMANIA

INSTITUTUL
CULINAR SELGROS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii oferite de restaurante şi cazare
temporară.
───────

MIZZUMI

(210)
(151)
(732)

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.04.05; 26.04.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
de articole vestimentare și accesorii, respectiv
cămăşi, cravate, papioane, bretele, din producţie
proprie şi a unor terţi (exceptând transportul
lor), pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi
informaţii de piaţă, promovare de bunuri şi
servicii ale terţilor prin intermediul reţelelor
de calculatoare şi de comunicaţii, servicii de
magazin fizic sau on-line de comercializare cu
amănuntul şi/sau cu ridicata.
───────

(540)

M 2019 06472
10/09/2019
IOANA CRISTODORU, STR.
MOȚOC NR. 4, BL. P56, AP.
57, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

VANILLA LEATHER SHOES
(531)

Clasificare Viena: 26.11.02; 26.11.08;
27.05.01; 27.05.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte și
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06473
10/09/2019
ADRIAN CONSTANTINESCU,
CALEA MOȘILOR NR. 217A,
BL. C1, ET. 3, AP. 30, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(591)
(511)

Culori revendicate:roșu
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Statuete, figurine, lucrări de artă, ornamente
și decorațiuni din materiale ca lemn, ceară, ghips
sau plastic.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

Bar Boogie
(531)

Clasificare Viena: 18.01.05; 18.01.07;
24.03.09; 24.03.16; 24.03.18; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06474
10/09/2019
REEMJULI SRL, STR. LAURENȚIU
RAICIU NR. 17, ET. 2, AP. 5,
JUDEȚUL ILFOV, POPEȘTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

Bello Carino High quality
decoration products
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.01

(540)

M 2019 06475
10/09/2019
BUNGE ROMANIA SRL, ALEEA
INDUSTRIILOR NR. 5-7, JUDEŢUL
BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA
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

Unisol Ulei de primă
presă cu ierburi aromatice
(531)

Clasificare Viena: 01.15.15; 27.05.07;
25.01.19; 27.05.01; 29.01.14
(591) Culori revendicate:roșu, albastru,
galben, alb
(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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06476
10/09/2019
BUNGE ROMANIA SRL, ALEEA
INDUSTRIILOR NR. 5-7, JUDEŢUL
BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA
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

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06477
10/09/2019
OZONLIFE IASI srl, BDUL
PRIMAVERII NR. 4, JUD. IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA
DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, B-DUL CAROL I NR. 4, CORP
A, ET. 1, BIROU 107, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

UNISOLEȘTI
Centrul Medical OZON
LIFE elixirul sănătății

(531)

Clasificare Viena: 05.05.04; 05.05.21;
25.01.19; 27.05.01; 29.01.15
(591) Culori revendicate:verde, galben, alb,
gri, negru
(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, 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).
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, malț.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
───────

(531)

Clasificare Viena: 26.01.16; 26.13.01;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.11; 27.05.17;
29.01.12
(591) Culori revendicate:galben, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Generatoare de ozon utilizate în
ozonoterapie, aparate de ozonizare de uz
medical, monitoare de ozon utilizate în
ozonoterapie.
44. Servicii medicale.
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
10/09/2019

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06478
10/09/2019
SC MINET CONF SRL, STR.
CĂTĂNEȘTILOR, NR. 49A,
RAMNICU VALCEA, VALCEA,
ROMANIA
ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR. 33,
AP. 7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

somnexpert
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Perne, perne umplute, articole decorative
textile (perne), lenjerie de pat din puf, saltele,
paturi, așternuturi, saltele și perne, numere de
casă, nemetalice, neluminoase, mobilier pentru
casă, birou și grădină, cârlige pentru prosoape,
nemetalice, suporturi pentru prosoape (mobilier),
perne decorative, statuete, figurine, lucrări de
artă, ornamante și decorațiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic, dispozitive
de agățare a perdelelor, jaluzele de interior și
accesorii pentru perdele și jaluzele de interior,
oglinzi (mobilier).
24. Fețe decorative pentru perne, plăpumi, huse
pentru pilote și plăpumi, pilote (plăpumi din
puf de gâscă), cuverturi, cuverturi matlasate,
pleduri și cuverturi de pat, cuverturi pentru paturi
pentru copii, cuverturi matlasate (lenjerie de pat),
lenjerie, feţe de masă, lenjerie de pat, ţesături
pentru lenjerie, saci de dormit (lenjerii), materiale
textile pentru lenjerie, lenjerie pentru pătuțuri,
așternuturi de pat (lenjerie), lenjerie de pat și
pături, lenjerii de pat și fețe de mese, lenjerie de
casă, inclusiv prosoape de față, pături de lână,
cuverturi pentru paturi, pături din mătase, pături
pentru bebeluși, pături de bumbac, cuverturi
pentru pat (pături) din fibre sintetice, cuverturi
pentru pat (pături) confecționate din bumbac,
strat de protecție pentru saltele (altele decât cele
pentru incontinență), huse de protecție pentru
saltele și piese de mobilier, materiale textile
pentru casă, prosoape, prosoape de bucătărie
(materiale textile), decorațiuni de perete,

materiale textile pentru decorare interioară,
materiale textile pentru decorarea ferestrelor,
ţesături pentru decorațiuni interioare, mochetă
(ţesături), perdele pentru duș, perdele și perdele
de dantelă din materiale textile sau plastic,
fețe de masa, huse pentru mobile, huse pentru
saltele, huse de masă din materiale textile
nețesute, cuverturi umplute cu materiale de
umplutură, cuverturi umplute cu pene.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la materiale textile pentru casă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
textile, publicitate online, servicii de comenzi
online, servicii de informații comerciale furnizate
online dintr-o bază de date computerizată sau
de pe Internet, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la vânzarea de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole de mobilier.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 06479
10/09/2019
VITALOGIC LIMITED, STR.
DIONYSIOU AREOPAGITOU NR.
17, NICOSIA, 2045, CIPRU

SYMBIOTIX

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, 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.
10. Aparate
și
instrumente
chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
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aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06480
10/09/2019
SC PRO TV SRL, B-DUL
PACHE PROTOPOPESCU NR.
105, PARTER, CAMERA 101,
SECTORUL 2, BUCUREŞTI, BU,
ROMANIA
Nestor Nestor Diculescu
Kingston Petersen - Consiliere în
Proprietate Intelectuală SRL
, STR. BARBU VĂCĂRESCU NR.
201, CLĂDIREA GLOBALWORTH
TOWER, ET. 17, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020276, ROMANIA

COMEDIE CONTRA TIMP

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, broşuri, tipărituri.
35. Publicitate,
inclusiv
închiriere
şi
comercializare de spaţiu publicitar, respectiv
punerea la dispoziţia terţilor a unor spaţii
publicitare pentru promovarea produselor/
serviciilor proprii în cadrul emisiunilor de radio/
televiziune şi în pauzele publicitare ale acestora,
în cadrul publicaţiilor online şi offline, şi pe
portaluri şi site-uri web dedicate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii, difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi de televiziune, servicii de
forumuri de discuţii pe internet.
41. Divertisment, realizare de emisiuni de
televiziune şi programe radio, instruire, activităţi
sportive şi culturale.
42. Creare şi menţinere site web şi pagini
dedicate în reţelele de socializare pe internet.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 06481
10/09/2019
SC PRO TV SRL, B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR. 105,
PARTER, CAMERA 101,SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
Nestor Nestor Diculescu
Kingston Petersen - Consiliere în
Proprietate Intelectuală SRL
, STR. BARBU VĂCĂRESCU NR.
201, CLĂDIREA GLOBALWORTH
TOWER, ET. 17, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020276, ROMANIA

TIME FOR COMEDY

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, broşuri, tipărituri.
35. Publicitate,
inclusiv
închiriere
şi
comercializare de spaţiu publicitar, respectiv
punerea la dispoziţia terţilor a unor spaţii
publicitare pentru promovarea produselor/
serviciilor proprii în cadrul emisiunilor de radio/
televiziune şi în pauzele publicitare ale acestora,
în cadrul publicaţiilor online şi offline, şi pe
portaluri şi site-uri web dedicate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii, difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi de televiziune, servicii de
forumuri de discuţii pe internet.
41. Divertisment, realizare de emisiuni de
televiziune şi programe radio, instruire, activităţi
sportive şi culturale.
42. Creare şi menţinere site web şi pagini
dedicate în reţelele de socializare pe internet.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06482
10/09/2019
VITALOGIC LIMITED, STR.
DIONYSIOU AREOPAGITOU NR.
17, NICOSIA, 2045, CIPRU

SYMBIOPURE
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, 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.
10. Aparate
și
instrumente
chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06483
10/09/2019
NICU DANUT SIRGHIE , STR.
PARCULUI NR. 2, JUDEŢUL CLUJ,
GHERLA, CLUJ, ROMANIA

a materialelor plastice, fibre textile brute și
înlocuitori pentru acestea.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

NESPRESSO ISPIRAZIONE

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, extracte de cafea, alimente pe bază
de cafea, băuturi pe bază de cafea, cafea cu
gheață, substitute
de cafea, extracte din substitute de cafea,
alimente pe bază de substitute de cafea, băuturi
pe bază de
substitute de cafea, cicoare (substitute de cafea).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

roSAC
(531)

Clasificare Viena: 26.04.04; 27.05.02;
27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
marchize (copertine) din materiale textile sau
sintetice, vele, saci pentru transportul și
depozitarea materialelor în vrac, materiale de
capitonare, amortizare și de umplutură, cu
excepția hârtiei, cartonului, cauciucului sau

M 2019 06484
10/09/2019
SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A., ELVEȚIA, VEVEY,
1800, ELVEȚIA
DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
DAVID PRAPORGESCU NR.
7, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

M 2019 06485
10/09/2019
SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A., ELVEȚIA, VEVEY,
1800, ELVEȚIA
DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
DAVID PRAPORGESCU NR.
7, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

NESPRESSO ISPIRAZIONE
RISTRETTO ITALIANO

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, extracte de cafea, alimente pe bază
de cafea, băuturi pe bază de cafea, cafea cu
gheață, substitute
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de cafea, extracte din substitute de cafea,
alimente pe bază de substitute de cafea, băuturi
pe bază de
substitute de cafea, cicoare (substitute de cafea).

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06486
10/09/2019
SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A., ELVEȚIA, VEVEY,
1800, ELVEȚIA
DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
DAVID PRAPORGESCU NR.
7, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740)

(540)

M 2019 06487
10/09/2019
COCA-COLA ROMANIA SRL,
STR. CĂDEREA BASTILIEI NR.
80-84, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010617, ROMANIA
ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI NR.
17, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

NESPRESSO ISPIRAZIONE
RISTRETTO ITALIANO

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, extracte de cafea, alimente pe bază
de cafea, băuturi pe bază de cafea, cafea cu
gheață, substitute
de cafea, extracte din substitute de cafea,
alimente pe bază de substitute de cafea, băuturi
pe bază de
substitute de cafea, cicoare (substitute de cafea).
───────

R
(531)

Clasificare Viena: 19.07.12; 24.15.07;
24.15.11; 27.05.21
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Băuturi, incluzând apă potabilă, apă cu
arome, ape minerale şi gazoase, alte băuturi
nealcoolice, incluzând
băuturi răcoritoare, băuturi energizante și băuturi
pentru sportivi, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe
incluzând apă de nucă de cocos ca băutură,
siropuri, concentrate, prafuri şi alte preparate
pentru fabricarea
băuturilor, incluzând apă cu arome, ape
minerale şi gazoase, băuturi răcoritoare, băuturi
energizante, băuturi
pentru sportivi, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, băuturi din legume și sucuri de legume.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06488
10/09/2019
SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A., ELVEȚIA, VEVEY,
1800, ELVEȚIA
DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
DAVID PRAPORGESCU NR.
7, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

BARISTA CREATIONS
CARAMEL CRÈME BRÛLÉE

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, extracte de cafea, alimente pe bază
de cafea, băuturi pe bază de cafea, cafea cu
gheață, substitute
de cafea, extracte din substitute de cafea,
alimente pe bază de substitute de cafea, băuturi
pe bază de
substitute de cafea, cicoare (substitute de cafea).

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(511)

(740)

(540)

(511)

M 2019 06489
10/09/2019
SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE , VEVEY 1800, VEVEY,
ELVEȚIA
DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
GENERAL DAVID PRAPORGESCU
NR. 7, SECTOR 2, BUCURESTI,
020965, BUCUREȘTI, ROMANIA

BARISTA CREATIONS
COCOA TRUFFLE

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, extracte de cafea, alimente pe bază
de cafea, băuturi pe bază de cafea, cafea cu
gheață, substitute
de cafea, extracte din substitute de cafea,
alimente pe bază de substitute de cafea, băuturi
pe bază de
substitute de cafea, cicoare (substitute de cafea).
───────

BARISTA CREATIONS
VANILLA ECLAIR

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, extracte de cafea, alimente pe bază
de cafea, băuturi pe bază de cafea, cafea cu
gheață, substitute
de cafea, extracte din substitute de cafea,
alimente pe bază de substitute de cafea, băuturi
pe bază de
substitute de cafea, cicoare (substitute de cafea).

───────

(210)
(151)
(732)

M 2019 06490
10/09/2019
SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE , VEVEY 1800, VEVEY,
ELVEȚIA
DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
DAVID PRAPORGESCU NR.
7, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

M 2019 06491
10/09/2019
COCA-COLA ROMÂNIA SRL,
STR. CĂDEREA BASTILIEI NR.
80-84, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
7000, ROMANIA
ZMP Intellectual Property SRL,
STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2 , BUCUREŞTI ,
ROMANIA

DORNA
(531)

Clasificare Viena: 24.15.01; 24.15.07;
27.05.01; 27.05.17
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Băuturi, incluzând apă potabilă, apă cu
arome, ape minerale şi gazoase, alte băuturi
nealcoolice, incluzând băuturi răcoritoare,
băuturi energizante și băuturi pentru sportivi,
băuturi din fructe şi sucuri de fructe incluzând
apă de nucă de cocos ca băutură, siropuri,
concentrate, prafuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor, incluzând apă cu arome,
ape minerale şi gazoase, băuturi răcoritoare,
băuturi energizante, băuturi pentru sportivi,
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, băuturi din
legume și sucuri de legume.

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(210)
(151)
(732)
(740)

(540)
(511)

M 2019 06492
10/09/2019
NOVARTIS AG, SWITZERLAND,
BASEL, 4002, ELVEȚIA
Ratza si Ratza SRL, B-DUL A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

LINPROTECT

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice pentru refacerea
florei gastro-intestinale, suplimente dietetice
adaptate pentru uz medical, suplimente
alimentare, probiotice.
───────

(540)

M 2019 06494
10/09/2019
SC AMNIOCEN SRL , STR.
ROZELOR NR.5A, JUD. TIMIS,
TIMISOARA, TM, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA , ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR.94,
BL.14A, SC.4, ET. 2, AP.127,
SECTOR 1 , BUCUREŞTI ,
ROMANIA

a amniocen FLORA PLUS
(531)

Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.21;
05.11.11; 26.02.03; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.14
(591) Culori revendicate:verde, albastru,
roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Supliment alimentar în capsule vegetale
destinat echilibrului florei intestinale.
───────

(210)
(151)
(732)
(740)

(540)
(511)

M 2019 06493
10/09/2019
NOVARTIS AG, SWITZERLAND,
BASEL, 4002, ELVEȚIA
Ratza si Ratza SRL, B-DUL A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

LINFORTE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice pentru refacerea
florei gastro-intestinale, suplimente dietetice
adaptate pentru uz medical, suplimente
alimentare, probiotice.
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06495
10/09/2019
DAGBEST SRL, STR.
CIMITIRULUI NR. 1B, JUDEȚUL
SIBIU, SIBIU, 550042, SIBIU,
ROMANIA
SC APPELLO BRANDS SRL ,
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SB,
ROMANIA

DAGBEST
(531)

Clasificare Viena: 26.11.03; 26.11.11;
26.11.12; 27.05.01; 27.05.17
(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, panouri din metal pentru
afișarea reclamelor
(neluminate), panouri de afișaj publicitar
(structuri) din metal, panouri de afișaj rutier din
metal (neluminate, nemecanizate), litere și cifre
din metale obișnuite cu excepția caracterelor
de tipografie, plăci din metale comune pentru
inscripționarea numelor, etichete din metal.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, imprimante,
circuite imprimate, imprimante fotografice,
imprimante matriciale, imprimante scaner,
imprimante optice, comutatoare imprimante,

imprimante termice, aparate pentru imprimare
fotografică, software pentru gestionarea tipăririi
la imprimantă, software de calculator descărcabil
pentru proiectarea și modelarea de produse
imprimabile tridimensionale, reclame luminoase,
afișaje electronice, panouri de afișaj electronic,
dispozitive de afișaj electronice, unități de afișaj
vizual, software de afișaj electronic, panouri de
afișaj electroluminescente, panouri luminoase
de afișaj stradal, panouri mecanice de afișaj
stradal, panouri de semnalizare cu afișaj digital,
dispozitive de afișaj publicitar (mecanice sau
luminoase), panouri de afișaj din
metal (luminoase sau mecanice), etichete
electronice, etichete codificate autoadezive,
etichete autocolante (magnetice), etichete
magnetice de identificare, etichete electronice
de siguranță, etichete electronice pentru mărfuri,
etichete de identificare (codificate), etichete de
identificare (care pot fi citite de aparate).
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru
artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, caractere
și clișee tipografice, materiale imprimate,
publicații imprimate, premii imprimate, formulare
(imprimate), fotografii imprimate, papetarie
imprimata, dispozitive de imprimat, material
promoțional imprimat, hârtie de imprimat, hârtie
supercalandrată pentru imprimare, hârtie pentru
imprimare digitală, echipament pentru imprimare
și legare, hârtie sintetică pentru copiatoare și
imprimante, hârtie reciclată pentru copiatoare și
imprimante, programe de procesare a datelor în
formă imprimată, decalcomanii imprimate pentru
broderii sau aplice din țesături, panglici pentru
imprimante de mână pentru
etichete (articole de birou), reclame tipărite,
publicații de reclame, bannere de afișaj fabricate
din carton, bannere de afișaj realizate din
hârtie, litere tipografice, caractere (cifre și
litere), litere și cifre adezive, litere cu adeziv
pentru inscripții, litere și cifre adezive din vinil,
etichete adezive, etichete autocolante, etichete
cu adrese, etichete din hârtie, etichete adezive
tipărite, etichete pentru cadouri, etichete de
preț, etichete din carton, hârtie pentru etichete,
etichete tipărite din hârtie, etichete adezive din
hârtie, etichete din hârtie pentru cadouri, etichete
din hârtie sau carton, etichete de identificare din
hârtie, etichete de hârtie cu ștergere umedă.
20. Standuri de prezentare portabile pentru
reclame, panouri din sticlă pentru afișarea
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reclamelor (neluminoase), panouri din lemn
pentru afișarea reclamelor (neluminoase),
panouri din plastic pentru afișarea reclamelor
(neluminoase), panouri de afișaj (altele decât
cele electronice), afișaje verticale pliabile
realizate din materiale înrămate, afișaje, standuri
și indicatoare, nu din metal, litere (altele decât
caracterele tipografice și clișeele) confecționate
în principal din materiale plastice, etichete din
plastic.
35. Publicare de materiale promoționale,
dezvoltare de campanii promoționale, servicii
de consultanță privind activitățile promoționale,
prezentare de produse în scopuri promoționale,
creare de texte publicitare și în scop
promoțional, pregătire de materiale promoționale
și de comercializare pentru terți, realizarea
de benzi video, discuri în format video și
înregistrări audiovizuale cu caracter promoțional,
promovarea produselor și serviciilor terților
prin administrarea vânzărilor și programelor
cu stimulente promoționale care implică timbre
comerciale, întocmire de reclame, producție de
reclame cinematografice, producție de reclame
radio, compilare de reclame pentru pagini web
pe Internet, pregătire și prezentare de reclame
audiovizuale în scopuri publicitare, servicii de
publicitate prin afișarea de reclame pe baloane,
promovarea vânzării de servicii (în numele
terților) prin reclame publicitare, servicii de
consultanță în legătură cu
reclame, publicitate și marketing, distribuire de
reclame și material publicitar (pliante, broșuri, foi
volante și mostre).
40. Tratament
de
materiale,
imprimare,
imprimare litografică, imprimare offset, imprimări
tipografice, imprimare 3D, imprimare digitală,
imprimarea tricourilor, imprimarea desenelor,
imprimare prin ronjare, imprimare de fotogravuri,
imprimare de fotografii, imprimare de portrete,
transfer de imprimări fotografice, imprimare
pe materiale textile, închiriere de imprimante
3D, gravare fotografică a materialului imprimat,
imprimare de motive pentru terți, imprimare de
imagini pe obiecte, imprimare și developare
fotografică și cinematografică, imprimarea
pozelor și fotografiilor stocate digital, imprimare
de documente de pe suporturi digitale,
imprimarea după tipar a acoperirilor pentru
pereți, servicii de informare privind imprimarea
peliculelor fotografice, imprimare de modele
decorative pe ambalajele pentru cadouri,
imprimare de imagini fotografice de pe suporturi
digitale, imprimare personalizată a denumirilor și
logotipurilor de firme, de uz

publicitar și promoțional, pe produsele altor
persoane, servicii de decupare conform tiparului,
inscripționarea panourilor indicatoare.
───────
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MARABELLA ART HOTEL SRL,
STR. TARGU PESTELUI NR. 13,
JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, 550195,
SIBIU, ROMANIA
APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

MARABELLA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.
───────

Erată
Referitor la depozitul M2019/06074, publicat în data de 30.08.2019, dintr-o eroare
materiala, prioritatea invocata nr. 2019-174 din 22.02.2019, tara Liechtenstein, a fost
omisa de la publicare. Confirmam ca data de depozit a cererii M2019/06074 este data
depunerii acesteia la OSIM, respectiv 22.08.2019.

ERATA

Referitor la depozitul M2019/04748, publicat în data de
04.07.2019, dintr-o eroare materială au fost omisi doi
solicitanţi, corect fiind:

NARCIS FEKETE BANDI PISTA Bd-ul Independentei nr. 5, bl. O3, sc.
B, et. 2, ap. 40, judeţ Dâmbovita TARGOVISTE RO.Dambovita
ROMANIA

INDRA-MIHAELA ILIESCU Str. G-ral Ion Emanoil Florescu nr. 1,
bl. C1, et. 4, ap. 15, judeţ Dâmboviţa TARGOVIŞTE RO.Dambovita
ROMANIA

DANA-RALUCA ILIESCU B-dul Independenţei nr. 9, bl. J5, et. 6, ap.
17, judeţ Dmaboviţa TARGOVIŞTE RO.Dambovita ROMANIA

