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Cereri Mărci publicate în 17/10/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 07054 10/10/2019 EUROPEAN DATA SOLUTIONS

SRL
API Firme

2 M 2019 07187 10/10/2019 CREATIVE ART PIN STUDIO
SRL

C.A.P.S EVENTS

3 M 2019 07240 10/10/2019 SC CANTARPROD SRL CANTAR PROD weighing
performance

4 M 2019 07241 10/10/2019 GENPACT ROMANIA SRL BREAKING THE PYRAMID

5 M 2019 07242 10/10/2019 ALPIN 57 LUX S.A. TRANSALPINA GOLD
PREMIUM QUALITY

6 M 2019 07243 10/10/2019 S.C. EXPERT INSTAL GROUP
S.R.L.

EINSTAL

7 M 2019 07244 10/10/2019 MIRELA OLARESCU M THERAPY

8 M 2019 07245 10/10/2019 PETRUT VERONICA WTF WAY TOO FAR ROCK
FESTIVAL

9 M 2019 07246 10/10/2019 SCHEUSAN CORINA-MIRELA Wine4skin

10 M 2019 07247 10/10/2019 RUS MARCELA-ROXANA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

Sănătate Din Almăj

11 M 2019 07248 10/10/2019 S.C. BONJOUR
ARRANGEMENTS S.R.L.

Bonjour Arrangements

12 M 2019 07249 10/10/2019 SC DANINA LINE SRL by danina

13 M 2019 07250 10/10/2019 LUCIAN-IONEL CIOTU Acționează să devii

14 M 2019 07251 10/10/2019 Asociația Forestierilor din
România - ASFOR

asFOR ASOCIATIA
FORESTIERIILOR DIN
ROMANIA ASFOR

15 M 2019 07252 10/10/2019 ALEEA BARISTA CAFFE SRL Aleea Caffé TO GO

16 M 2019 07253 10/10/2019 COMPLEXUL
MULTIFUNCTIONAL VICTORIA
S.R.L.

AMERICA HOUSE

17 M 2019 07254 10/10/2019 HRM CONSULTING SRL SM SOLO Mobili Made in Italy
HRM

18 M 2019 07255 10/10/2019 OTP BANK ROMANIA S.A. CREDITUL RACHETĂ

19 M 2019 07256 10/10/2019 BDA GIL ELECTRIC SRL BDA INSTALATII ELECTRICE

20 M 2019 07257 10/10/2019 XA. ATLAS SRL Caiet de scriere ÎNVĂȚ SĂ
SCRIU LITERE Editura STEAUA
NORDULUI
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2019 07258 10/10/2019 XA. ATLAS SRL Caiet de scriere ÎNVĂȚ SĂ

SCRIU CIFRE Editura STEAUA
NORDULUI

22 M 2019 07260 10/10/2019 Sofar S.p.A NOMOR

23 M 2019 07261 10/10/2019 BOGDAN VASILE LUNGU STEPS SPORT

24 M 2019 07262 10/10/2019 SC SWAT FIGHT SECURITY
SRL

SWT SWAT FIGHT SECURITY

25 M 2019 07263 10/10/2019 ANA-MARIA BOBOC STAG 900

26 M 2019 07264 10/10/2019 MAXX GLOBAL AGENCY SRL DESTINY PARK O LUME
CONDUSĂ DE COPII

27 M 2019 07265 10/10/2019 COHERE STUDIO S.R.L. CONSTANTINE /RENAKOSSY
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(210) M 2019 07054
(151) 10/10/2019
(732) EUROPEAN DATA SOLUTIONS

SRL, CALEA GRIVIŢEI NR. 395,
BL. M, SC. 4, AP. 4, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 010721,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
API Firme

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

9. Software de calculator pentru crearea de baze
de date consultabile care cuprind informații și
date, software
de calculator pentru crearea de modele
financiare, software de calculator pentru
analizarea informațiilor de
piață, software pentru sincronizare de baze de
date, software pentru servere de baze de date,
software pentru
administrarea de date și fișiere și pentru baze
de date, aplicaţii software de tipul business
intelligence,
software care permite funizarea de informații prin
internet, software, aplicații software pentru web,
software pentru dezvoltare de aplicaţii
42. Dezvoltare software, programare și
implementare.

───────

(210) M 2019 07187
(151) 10/10/2019
(732) CREATIVE ART PIN STUDIO

SRL, STR. PRINCIPALA NR. 690,
JUDETUL TIMIS, TOMNATIC,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

C.A.P.S EVENTS

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

clase:
41. Fotografie, editare video, înregistrare video.

───────

(210) M 2019 07240
(151) 10/10/2019
(732) SC CANTARPROD SRL, STR.

DÂMBOVIŢEI NR. 12, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP.
31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CANTAR PROD
weighing performance

(531) Clasificare Viena: 26.11.03; 26.11.12;
26.04.16; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu, negru, albastru
închis, alb

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

9. Aparate şi echipamente de cântărit.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor din
clasa 9 (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

───────
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(210) M 2019 07241
(151) 10/10/2019
(732) GENPACT ROMANIA SRL, BD.

DIMITRIE POMPEI NR. 5-7,
HERMES BUSINESS CAMPUS,
CLĂDIREA A, PARTER, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
BREAKING THE PYRAMID

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.

───────

(210) M 2019 07242
(151) 10/10/2019
(732) ALPIN 57 LUX S.A., STR.

MIHAIL KOGĂLNICEANU NR. 46,
JUDEŢUL ALBA, SEBEŞ, ALBA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT LADANYI -
CONSILIER ÎN PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. TRAIAN NR.
29E, JUD. ALBA, ALBA IULIA,
510109, ALBA, ROMANIA

(540)

TRANSALPINA GOLD
PREMIUM QUALITY

(531) Clasificare Viena: 06.01.01; 06.01.04;
27.05.02; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.11;
27.05.17; 29.01.02

(591) Culori revendicate:auriu
(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).

───────

(210) M 2019 07243
(151) 10/10/2019
(732) S.C. EXPERT INSTAL GROUP

S.R.L., STR. ALEXANDER VON
HUMBOLD NR. 5, BL. V23A,
SC. 1, ET. P, AP. 2, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) INTELECTUAL TRADEMARKS
S.R.L., STR. ZAHARIA STANCU,
NR. 8E, COMPLEX CORESI, BL. 9,
PARTER, AP. P03, JUD. BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

EINSTAL

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 01.15.05;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale ,
administratie comerciala, vânzarea en detail
a produselor specifice instalaţiior termice si
sanitare.

───────
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(210) M 2019 07244
(151) 10/10/2019
(732) MIRELA OLARESCU, BD.

DACIA NR. 66, SC. 1, ET. 4, AP.
10, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

M THERAPY

(531) Clasificare Viena: 05.03.11; 05.03.16;
27.05.02; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde (Pantone 363)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educafie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 07245
(151) 10/10/2019
(732) PETRUT VERONICA, STR.

GAROAFEI NR. 5, SC. B, AP. 22,
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD,
BISTRIŢA, 420153, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

WTF WAY TOO FAR
ROCK FESTIVAL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17

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

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

───────
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(210) M 2019 07246
(151) 10/10/2019
(732) SCHEUSAN CORINA-MIRELA,

STRADA MATEI BASARAB
NR. 33A, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA

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

(540)

Wine4skin

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.07.01;
29.01.12; 05.07.10; 02.03.01

(591) Culori revendicate:galben, crem
(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)
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)

───────

(210) M 2019 07247
(151) 10/10/2019
(732) RUS MARCELA-ROXANA

INTREPRINDERE INDIVIDUALA,
COMUNA BĂNIA NR. 82, SAT
BĂNIA, CARAȘ SEVERIN,
ROMANIA

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

(540)

Sănătate Din Almăj

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
25.01.25

(591) Culori revendicate:rosu, negru, alb
(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).
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
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de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
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)
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)
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
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 protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa)
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa)

───────

(210) M 2019 07248
(151) 10/10/2019
(732) S.C. BONJOUR ARRANGEMENTS

S.R.L., SOS. DE CENTURĂ NR.
10, DEPOZIT 5, JUDETUL ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

Bonjour Arrangements

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
05.03.13

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

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

31. Decoraţiuni florale (naturale), decoraţii
florale (uscate).
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,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terţilor a decoraţiunilor
florale naturale , decoraţiunilor florale uscate,
ciocolatei, dulciurilor (cu excepţia transportului),
pentru a le permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web şi prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.
41. Organizare de evenimente de divertisment
şi evenimente culturale, organizarea de petreceri
(divertisment).
44. Servicii oferite de florării.

───────
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(210) M 2019 07249
(151) 10/10/2019
(732) SC DANINA LINE SRL, STR.

PODUL ÎNALT NR. 4A, JUDEŢUL
VASLUI, VASLUI, *, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CATALIN NEAGU, STR. TUTEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR.1, ET.
3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI, 700730,
ROMANIA

(540)

by danina

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
03.07.21

(591) Culori revendicate:roz (pantone 2339
C), gri (pantone 425 C)

(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,
harnaşement şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 07250
(151) 10/10/2019
(732) LUCIAN-IONEL CIOTU, STR. IOAN

DRAGOSLAV NR. 29, JUDETUL
SUCEAVA, FALTICENI, SUCEAVA,
ROMANIA

(740) DEVIMARK API SRL, B-DUL
CAROL I NR. 4, CORP A, ET. 1,
BIROU 107, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

Acționează să devii

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
26.04.02; 26.01.01; 24.15.01

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

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

16. Broșuri, broșuri referitoare la jocuri,
materiale didactice și de instruire, cărți, reviste
(publicații
periodice).
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă, jocuri
de cărți, cărți de joc.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de
consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, evaluări ale
afacerilor,
organizare și coordonare de expoziții
comerciale, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, planificare și organizare de târguri
comerciale, expoziții și prezentări în scopuri
economice sau publicitare, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare.
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41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, publicarea de materiale
multimedia
online, coordonare de cursuri, seminarii și
ateliere de lucru, organizare de seminarii în
domeniul
afacerilor, organizarea de seminarii pe teme
de comerț, organizare de seminarii în materie
de formare, desfășurare de seminarii didactice
privind administrarea timpului, organizare de
seminarii pe teme de educație,
organizare de ateliere de lucru și seminarii
despre cunoașterea de sine, organizare de
ateliere de lucru și
seminarii pe teme de autocunoaștere,
organizarea de congrese pe teme educaționale,
furnizare de publicații on-line, publicare de cărți
și reviste, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele
decât cele de uz publicitar, publicare de
materiale educative tipărite, servicii de editare,
scriere de
discursuri, altele decât cele pentru scopuri
publicitare, asistență profesională individualizată
(coaching),
coaching pentru viață (instruire), coaching
personal (formare), servicii educaționale de tip
coaching,
consiliere și coaching cu privire la carieră
(consiliere și asistență cu privire la educație).
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea,
consultanţă în proiectarea site-urilor web,
consultanţă în tehnologia telecomunicaţiilor,
design grafic
pentru materialele promoţionale, consultanţă
software pentru calculatoare.

───────

(210) M 2019 07251
(151) 10/10/2019
(732) Asociația Forestierilor din

România - ASFOR, ŞOSEAUA
PIPERA NR. 46F, ET. 2, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

asFOR ASOCIATIA
FORESTIERIILOR DIN

ROMANIA ASFOR

(531) Clasificare Viena: 05.01.01; 05.01.06;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde
(HEX=#39b54a), negru
(HEX=#000000)

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

35. Desfășurarea de activități de birou pentru
agenții economici cu activitate de exploatare,
prelucrare, industrializare şi valorificare a
maselor lemnoase, desfășurarea de activități
de publicitate și promovare pentru agenții
economici cu activitate de exploatare,
prelucrare, industrializare şi valorificare a
maselor lemnoase.
45. Reprezentarea intereselor economice,
tehnice, comerciale, sociale ale agenţilor
economici cu activitate de exploatare,
prelucrare, industrializare şi valorificare a
maselor lemnoase (servicii juridice).

───────
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(210) M 2019 07252
(151) 10/10/2019
(732) ALEEA BARISTA CAFFE SRL,

COMUNA LUNCA BANULUI,
JUDEŢ VASLUI, SAT OŢETOAIA,
VASLUI, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, B-DUL CAROL I NR. 4, CORP
A, ET. 1, BIROU 107, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

Aleea Caffé TO GO

(531) Clasificare Viena: 24.15.01; 11.03.02;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:galben-crem
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, înlocuitori de cafea.
43. Servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2019 07253
(151) 10/10/2019
(732) COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL

VICTORIA S.R.L., BV. N.
TITULESCU NR. 4-8, CLADIREA
AMERICA HOUSE, ARIPA DE
EST, ETAJ 1, BIROUL E1-01,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011141,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SCA TUCA ZBÂRCEA SI
ASOCIATII, AMERICA HOUSE,
STR. NICOLAE TITULESCU NR.
4-8, SECTOR 1, BUCURESTI,
011141, ROMANIA

(540)
AMERICA HOUSE

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

35. Lucrări de birou, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, publicitate.
36. Afaceri imobiliare, afaceri financiare.
45. Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor.

───────
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(210) M 2019 07254
(151) 10/10/2019
(732) HRM CONSULTING SRL, STR.

TRAIAN VUIA NR. 208, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS S.R.L., STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUD. CLUJ, CLUJ, ROMANIA

(540)

SM SOLO Mobili
Made in Italy HRM

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.01; 26.01.18

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

clase:
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 (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ
online şi offline cu produse diverse.

───────

(210) M 2019 07255
(151) 10/10/2019
(732) OTP BANK ROMANIA S.A.,

CALEA BUZEŞTI NR. 66-68,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011017,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CREDITUL RACHETĂ

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

9. Programe de calculator, înregistrate,
programe de operare de calculator, înregistrate,
componente software pentru calculator,
înregistrate, aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, calculatoare,
suporturi de stocare digitale sau analog.
16. Formulare tipărite, tipărituri.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2019 07256
(151) 10/10/2019
(732) BDA GIL ELECTRIC SRL,

STR. ȘTEFAN CEL MARE
NR. 128A, BL. F1, ET. 1, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900178, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

BDA INSTALATII ELECTRICE

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.04.04; 26.04.13; 01.15.03

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

clase:
37. Servicii de instalații electrice.

───────
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(210) M 2019 07257
(151) 10/10/2019
(732) XA. ATLAS SRL, STR. TÂRGU-

NEAMȚ NR. 11, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL.
17, SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 041256,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Caiet de scriere ÎNVĂȚ
SĂ SCRIU LITERE Editura

STEAUA NORDULUI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
01.13.02; 01.01.25; 01.01.02

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

16. Tipărituri, cărți, reviste, ilustrații, publicații.
───────

(210) M 2019 07258
(151) 10/10/2019
(732) XA. ATLAS SRL, STR. TÂRGU-

NEAMȚ NR. 11, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL.
17, SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 041256,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Caiet de scriere ÎNVĂȚ
SĂ SCRIU CIFRE Editura

STEAUA NORDULUI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
01.13.02; 01.01.25

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

16. Tipărituri, cărți, reviste, ilustrații, publicații
───────
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(210) M 2019 07260
(151) 10/10/2019
(732) Sofar S.p.A, VIA FIRENZE, 40,

TREZZANO ROSA-MI, 20060,
ITALIA

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

(540)
NOMOR

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

3. Creme de protecție (barrier creams), creme
hidratante (moisturising creams).
5. Creme farmaceutice, pomezi de uz
medical, unguente de uz farmaceutic,
unguente medicinale pentru aplicare pe piele,
unguente pentru hemoroizi, produse/preparate
farmaceutice pentru utilizare în dermatologie.

───────

(210) M 2019 07261
(151) 10/10/2019
(732) BOGDAN VASILE LUNGU, STR.

MENȚIUNII NR. 49 A, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

STEPS SPORT

(531) Clasificare Viena: 09.09.15; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.17

(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.

───────

(210) M 2019 07262
(151) 10/10/2019
(732) SC SWAT FIGHT SECURITY

SRL, STR. VIESPARILOR NR.
16, CAMERA NR. 2, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SWT SWAT FIGHT SECURITY

(531) Clasificare Viena: 24.01.25; 27.05.01;
29.01.12

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

clase:
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
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 07263
(151) 10/10/2019
(732) ANA-MARIA BOBOC, STR.

METALURGIEI NR. 2, BL. CFS, AP.
13, JUDEȚUL VASLUI, VASLUI,
VASLUI, ROMANIA

(540)
STAG 900

(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 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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 07264
(151) 10/10/2019
(732) MAXX GLOBAL AGENCY

SRL, BD. TIMIȘOARA NR. 26,
CAMERA 17, SECTOR 6, ÎN
CADRUL CLADIRII ”PLAZA
ROMANIA OFFICES”, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DESTINY PARK O LUME
CONDUSĂ DE COPII

(531) Clasificare Viena: 01.05.23; 21.01.16;
26.11.11; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roșu
(HEX=#f54d4d), galben
(HEX=#fcbb25), gri (HEX=#283242),
alb (HEX=#ffffff)

(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.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, Incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
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 si 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, case de marcat, dispozitive de calculat,
calculatoare și dispozitive
periferice de calculator, costume de scafandru,
măști pentru scafandri, tampoane de urechi
pentru scafandri, cleme nazale pentru scafandri
și înotători, mănuși de scafandru, aparate
de respirat sub apă pentru înot subacvatic,
extinctoare.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru
partituri și stative pentru instrumente muzicale,
baghete de dirijor.
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.
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24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
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.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și de
cercetare industrială, Ccearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 07265
(151) 10/10/2019
(732) COHERE STUDIO S.R.L., CALEA

DOROBANTILOR NR. 70, AP. 10,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400609, CLUJ, ROMANIA

(540)

CONSTANTINE /RENAKOSSY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.17.25

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

25. Articole de îmbrăcăminte.
───────
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(210) M 2019 06386
(151) 24/07/2018
(732) PARAMOUNT PICTURES

CORPORATION, 5555 MELROSE
AVENUE, LOS ANGELES,
90038-3197, STATELE UNITE ALE
AMERICII

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

(540)

WONDER PARK

(531) Clasificare Viena: 02.07.17; 27.03.15;
27.05.12

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

clase:
28. Jucării, jocuri și articole de joacă
(playthings), aparate de amuzament/
divertisment pentru a fi utilizate cu receptoare de
televiziune, aparate de amuzament/divertisment
pentru a fi utilizate cu un ecran de televizor sau
un monitor video, jocuri şi aparate pentru jocuri
pentru a fi utilizate cu un ecran de televizor
sau cu un monitor video, jocuri electronice,
jocuri de calculator portabile, aparate pentru
jocuri video, aparate pentru jocuri de calculator,
maşini de jocuri (gaming machines), cărți de
joc, păpuși, figurine realizate după eroi de
acţiune (action figures) și accesorii pentru
acestea, îmbrăcăminte de păpuși, jucării de pluș,
jucării gonflabile, jocuri cu tablă de joc (board
games), articole de gimnastică și de sport,
mingi de fotbal, mingi de activitate, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun, cuburi/
blocuri de construit, costume pentru îmbrăcarea
copiilor, cosmetice de joacă pentru copii, jocuri
tip mozaic, figurine de jucărie, baloane, globuri
cu zăpadă (snow globes), tururi (atracţii de tip
rides) în parcuri de distracţii (amusement park
rides) şi tururi (atracții de tip rides) în parcuri
tematice (theme park rides).

41. Servicii de divertisment, servicii de
divertisment televizat, servicii de divertisment cu
filme (motion picture), video și teatru, producţie,
prezentare, difuzare, distribuire, expunere,
sindicalizare, difuzare în reţea și închiriere de
programe și emisiuni de televiziune și filme,
filme animate și înregistrări audio și video,
producţie de filme și spectacole de televiziune,
producţie de spectacole de divertisment live
(în direct), servicii de parcuri de amuzament/
distracţii și tematice, servicii de parcuri de
amuzament/distracţii și tematice cu tema
filme şi spectacole de televiziune, exploatare,
administrare, gestionare şi conducere de parcuri
de amuzament/distracţii și tematice, servicii de
amuzament de tip arcade (amusament arcade
services), servicii de închiriere de maşini/aparate
pentru săli de jocuri recreative, publicare de
cărţi, reviste şi periodice, furnizarea de publicaţii
electronice online, organizare, producţie și
prezentare de competiţii, concursuri, jocuri,
concursuri cu întrebări, expoziţii, evenimente,
spectacole, parade (spectacole pe șosea),
evenimente pe scenă, reprezentaţii teatrale,
concerte, reprezentaţii live și evenimente cu
participarea publicului, organizare de concursuri
de talente și evenimente de premiere muzicală
și de televiziune, servicii de informaţii on-line
privind servicii de jocuri electronice furnizate
prin internet sau telefoane mobile, furnizarea
de muzică digitală (nedescărcabilă) pentru
internet sau telefoane mobile, servicii de jocuri
electronice furnizate dintr-o bază de date de
calculator sau de pe internet sau prin telefoane
mobile, furnizarea unui sistem de votare on-
line prin internet sau printr-un dispozitiv de
comunicaţii wireless (fără fir), în scopuri de
divertisment, producţie și distribuţie de DVD-
uri preînregistrate, discuri digitale de înaltă
definiţie şi discuri audio pre-înregistrate și
suporturi media de salvare digitale nefiind
discuri, producţia de filme de desene animate,
furnizare online de clipuri video nedescărcabile
şi de alt conţinut digital multimedia cu material
audio, video, lucrări de artă şi/sau text de
la sau referitoare la filme cinematografice
sau spectacole de televiziune, furnizare de
filme, spectacole de televiziune și desene
animate, nedescărcabile, furnizare de informaţii
în domeniile: divertisment de televiziune, filme,
jocuri şi muzică prin reţele informatice şi reţele
de comunicaţii globale sau telefoane mobile,
furnizarea unui site web cu spectacole de
televiziune, filme, desene animate și conţinuturi
multimedia de divertisment, nedescărcabile,
precum și cu informaţii cu privire la spectacole
de televiziune, filme și conţinuturi multimedia
de divertisment, divertisment sub formă de
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spectacole live (în direct) şi apariţia personală a
unui personaj costumat.

───────
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