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Cereri Mărci publicate în 18/02/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 00796 11/02/2019 IOAN POPA LIBERTAN

2 M 2019 00874 11/02/2019 SC STARBITER STAFFING SRL CASTA

3 M 2019 00875 11/02/2019 SC GOLDIELAB TECH SRL BEEFAST

4 M 2019 00876 11/02/2019 INTER CONECTER SRL XMAS DELICIOUS

5 M 2019 00877 11/02/2019 S.C. TOYS UNIVERSE S.R.L. CORILAND DEFENDERS

6 M 2019 00878 11/02/2019 S.C. ALIADEFASHION S.R.L. FLORARIA DE VIS

7 M 2019 00879 11/02/2019 S.C. RUDIRAM SPRINT S.R.L. THE KING

8 M 2019 00880 11/02/2019 HANGAN FOOD INVESTMENT
S.R.L.

SUSHI HAN

9 M 2019 00881 11/02/2019 INTER CONECTER SRL EASTER DELICIOUS

10 M 2019 00882 11/02/2019 UCM PRIORITY S.R.L. LUC

11 M 2019 00883 11/02/2019 S.C. ALSIM RETAIL S.R.L. BurgerTime to enjoy

12 M 2019 00884 11/02/2019 BOGDAN FILCEA CAMPIONATUL NAŢIONAL DE
ANDURANŢĂ

13 M 2019 00885 11/02/2019 SC BEAUTY PET SHOP SRL ROMANIAN GROOMING
CHAMPION

14 M 2019 00887 11/02/2019 OPTIBAY SRL optiBAY

15 M 2019 00888 11/02/2019 Dunhill Tobacco of London
Limited

BELMONT RED

16 M 2019 00889 11/02/2019 MIHAI CODRUŢ RĂVESCU Vidraru

17 M 2019 00890 11/02/2019 ANCA-ALEXANDRA GUŞĂ Gardianul COTIDIAN NATIONAL

18 M 2019 00891 11/02/2019 S.C. OMV PETROM S.A. PETROMCARD CHIP

19 M 2019 00892 11/02/2019 REDBERRY DIGITAL SRL-D Mesteri Locali
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(210) M 2019 00796
(151) 11/02/2019
(732) IOAN POPA, STR. SCĂRIŞOARA

NR. 95, JUDEŢUL ALBA, ALBA
IULIA, ALBA, ROMANIA

(740) CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR
1, , BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

LIBERTAN

(531) Clasificare Viena: 06.01.02; 06.01.03;
06.01.04; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastrru (Pantone
2768 C)

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

29. Carne proaspată, congelată şi semi-
preparată, preparate din carne, peşte, păsări,
vânat, extracte din carne, fructe şi legume
conservate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 00874
(151) 11/02/2019
(732) SC STARBITER STAFFING

SRL, STR. TARGULUI NR.
1, ET. 1, CORP B, JUDEȚUL
MUREȘ, TÂRGU MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ, NR. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382

(540)
CASTA

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

35. Închiriere de spații comerciale (standuri de
vânzare).
36. Agenție imobiliară, agenție de închirieri
de locuințe (apartamente), asistenţă în
domeniul achiziţiilor imobiliare, asistenţă în
materie de achiziţii şi interese financiare
în domeniul imobiliar, brokeraj imobiliar,
concesionare de proprietăţi funciare absolute,
consultanţă privind achiziţionarea de bunuri
imobiliare, consultanţă privind bunuri imobiliare,
coproprietate imobiliară, închiriere de centre
de afaceri (închirierea de birouri), închiriere
de exploatări agricole (închirierea fermelor),
închiriere de spaţii de cazare permanentă,
închiriere de spaţiu în centrele comerciale,
închiriere de spaţiu într-un magazin de desfacere
cu amănuntul, închiriere de săli de expoziţie,
închirieri de apartamente, garsoniere şi camere,
închirieri de clădiri, închirieri de locuinţe
(apartamente), închirieri de proprietăţi (doar
proprietăţi imobiliare), închirieri de spaţii pentru
birouri (imobiliare), servicii de agenție pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, servicii de
agenție pentru împrumut pe bază de ipotecă,
servicii de agenție pentru vânzarea de proprietăți
imobiliare pe bază de comision, servicii
de brokeraj financiar în domeniul imobiliar,
servicii de brokeraj financiar in domeniul
creditelor imobiliare, servicii de cercetare
privind achiziţia de proprietăţi imobiliare, servicii
de cesiune de contracte de închiriere a
proprietăţilor imobiliare, servicii de consiliere
privind deţinerea de proprietăţi imobiliare, servicii
de consiliere privind evaluarea proprietăţilor
imobiliare, servicii de consultanţă în materie
imobiliară pentru corporaţii, servicii de căutare
de proprietăţi imobiliare naţionale, servicii de
localizare de apartamente pentru terţi (cazare
permanentă), servicii de management imobiliar
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privind tranzacţiile cu proprietăţi imobiliare,
servicii de prelungire a contractelor de
închiriere pentru proprietăţi imobiliare, servicii
de reprezentare financiară în vederea deţinerii
de proprietăţi în numele terţilor, servicii de
împrumuturi imobiliare.

───────

(210) M 2019 00875
(151) 11/02/2019
(732) SC GOLDIELAB TECH SRL , STR.

PROF. GHEORGHE COSTAFORU
NR. 5, CAMERA 4, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, RO.BU, ROMANIA

(540)
BEEFAST

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

9. Aparate și instrumente utilizate în știință,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare și învățare,
aparate și instrumente pentru conducerea,
distribuția, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea și reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compactdiscuri,
DVD-uri și alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcționează cu fise, case de marcat, mașini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
și calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
de cercetare și proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale și servicii de cercetare,
proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 00876
(151) 11/02/2019
(732) INTER CONECTER SRL, STR.

CONSTANTIN MIU LERCA NR. 7C,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
XMAS DELICIOUS

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 00877
(151) 11/02/2019
(732) S.C. TOYS UNIVERSE S.R.L.,

CALEA MARASESTI NR. 80,
CAMERA 3, SC. A, AP. 40,
JUDEȚUL BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

(540)

CORILAND DEFENDERS

(531) Clasificare Viena: 23.05.01; 23.05.05;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Black C), auriu (Pantone 871C),
argintiu (Pantone 877C)

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

28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
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gimnastică și de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.

───────

(210) M 2019 00878
(151) 11/02/2019
(732) S.C. ALIADEFASHION S.R.L.,

STR. PAVEL TCACENCO NR. 1,
JUD. ILFOV, PANTELIMON, ILFOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. 11 IUNIE, NR. 51,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4.,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

FLORARIA DE VIS

(531) Clasificare Viena: 05.05.01; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.24; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roşu, roz, verde, alb,
negru

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

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

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 00879
(151) 11/02/2019
(732) S.C. RUDIRAM SPRINT S.R.L.,

STR. PRIMAVERII G7 E, JUD.
VASLUI, BÂRLAD, VASLUI,
ROMANIA

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

(540)

THE KING

(531) Clasificare Viena: 03.07.03; 26.04.15;
26.04.18; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17;
29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 00880
(151) 11/02/2019
(732) HANGAN FOOD INVESTMENT

S.R.L., B-DUL REPUBLICII NR.
17-25, JUD. PRAHOVA, PLOIEŞTI,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

SUSHI HAN

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 00881
(151) 11/02/2019
(732) INTER CONECTER SRL, STR.

CONSTANTIN MIU LERCA NR. 7C,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
EASTER DELICIOUS

(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, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 00882
(151) 11/02/2019
(732) UCM PRIORITY S.R.L., STR.

AUTOGARII NR. 3B, JUDEŢ SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

LUC

(531) Clasificare Viena: 26.04.01; 26.04.07;
26.04.18; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, de refrigerare, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
19. Materiale de construcţii (nemetalice), ţevi
rigide nemetalice pentru construcţii, asfalt,
smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente, nemetalice
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 00883
(151) 11/02/2019
(732) S.C. ALSIM RETAIL S.R.L., STR.

PRINCIPALA NR. 2153, JUDEŢUL
SUCEAVA, DUMBRAVENI,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

BurgerTime to enjoy

(531) Clasificare Viena: 08.01.01; 08.01.07;
05.09.03; 29.01.14; 26.13.25; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 1795
C), portocaliu (Pantone 021), portocaliu
(Pantone 716 C), portocaliu (Pantone
1375), galben (Pantone 123 C), gri
(Pantone 428 C)

(511) 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 şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare.
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.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────
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(210) M 2019 00884
(151) 11/02/2019
(732) BOGDAN FILCEA, STR. I.L.

CARAGIALE NR. 27, JUDEŢ
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
CAMPIONATUL NAŢIONAL

DE ANDURANŢĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2019 00885
(151) 11/02/2019
(732) SC BEAUTY PET SHOP SRL, STR.

PADURII NR. 25, 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)
ROMANIAN

GROOMING CHAMPION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 00887
(151) 11/02/2019
(732) OPTIBAY SRL, STR. OPANEZ

NR. 2, BL. L1, SC. 1, AP. 1,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

optiBAY

(531) Clasificare Viena: 26.13.01; 27.05.01;
27.05.11; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
219C), albastru (Pantone 298C),
galben (Pantone 395C), negru
(Pantone Neutral Black C)

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

35. 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 sau cu
ridicata prin intermediul site-urilor web sau prin
mijloace electronice.

───────

(210) M 2019 00888
(151) 11/02/2019
(732) Dunhill Tobacco of London

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

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

(540)
BELMONT RED

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

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat (roll your own tobacco), tutun
de pipă, produse din tutun, înlocuitori de tutun
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(nu pentru uz medical), trabucuri, ţigări de foi,
brichete pentru ţigări/ţigarete, brichete pentru
trabucuri (cigar lighters), chibrituri, articole
pentru fumători, hârtie pentru ţigări/ţigarete,
tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru ţigări/
ţigarete, aparate 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.

───────

(210) M 2019 00889
(151) 11/02/2019
(732) MIHAI CODRUŢ RĂVESCU,

STR. BRAZILIA NR. 15, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Vidraru

(531) Clasificare Viena: 06.01.02; 06.01.04;
06.03.20; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
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).
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

───────

(210) M 2019 00890
(151) 11/02/2019
(732) ANCA-ALEXANDRA GUŞĂ, STR.

BARAJUL ARGEŞ NR. 41 A, SC.
E, AP. E3, PARTER, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Gardianul COTIDIAN
NATIONAL

(531) Clasificare Viena: 20.07.07; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.12

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

clase:
9. Publicaţii on-line, descărcabile.
16.  Hârtie, carton, tipărituri, publicaţii tipărite,
ziare, reviste.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii, servicii de presă on-line,
difuzare de publicaţii prin intermediul canalelor
de telecomunicaţii, servicii de agenţii de presă.

───────

(210) M 2019 00891
(151) 11/02/2019
(732) S.C. OMV PETROM S.A.,

STR.CORALILOR, NR.22,
PETROM CITY, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 013329,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PETROMCARD CHIP
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(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 03.01.08; 03.01.24;
26.04.18; 26.03.01; 06.07.25; 06.19.17;
07.01.15

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis, galben, alb, roşu

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

9. Aparate și instrumente științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranță
(salvare) și didactice, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetelor sau
imaginilor, suporți de înregistrare magnetici,
discuri acustice, distribuitoare automate și
mecanisme pentru aparate cu preplată, case
înregistratoare, mașini de calculat, echipament
pentru prelucrarea informației și calculatoare,
extinctoare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
36. Asigurări, afaceri financiare, servicii
financiare și anume, servicii de card de credit,
servicii de card de debit, furnizarea de servicii
de brokeraj cu privire la petrol, gaze, electricitate
și produse energetice aferente, furnizarea
de finanțare pentru produse petroliere, gaze,
electrice și produse conexe, servicii de
gestionare a riscurilor financiare, emitere de
carduri de credit și de debit pentru autoservire la
stații de alimentare.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație
referitoare la acestea, servicii de analiză și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2019 00892
(151) 11/02/2019
(732) REDBERRY DIGITAL SRL-

D, ALEEA EMANOIL MARIUS
BUTEICA NR. 23, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Mesteri Locali

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
29.01.12; 01.05.01; 01.05.11; 07.01.08;
07.01.24; 07.01.25; 14.09.01; 14.09.03;
14.07.01; 14.07.09; 20.01.03; 17.05.02;
17.05.03

(591) Culori revendicate:turcoaz
(HEX#2CCBD5)

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

37. Construcții de clădiri, reparații, servicii
de instalații, servicii de electricieni, servicii
de cimentare, servicii de tâmplărie, servicii
de izolare, servicii de curățenie, servicii
de construcții, servicii de fracţionare, servicii
asigurate de electricieni, servicii de evacuare
a deșeurilor (servicii de curățenie), servicii de
acoperire (zugrăveală), servicii de construcții
civile, servicii de instalații electrice, servicii
de curățenie domestică, servicii de pictură
decorativă (servicii de zugrăvit), servicii de
întreținere pardoseli, servicii de cablaj electric,
servicii de construcții hidraulice, servicii de
evacuare (curățenie), servicii de curățare
industrială, servicii de măturarea drumurilor,
servicii pentru repararea conductelor, servicii
de management în construcții, servicii de
instalare de alarme, servicii de reparații pentru
boilere, servicii de instalare de țevi, servicii
de construcții de clădiri, așezarea cărămizilor
(zidărie), acoperirea lucrărilor de zidărie de
cărămidă, tâmplărie (reparații), lăcătușerie
(reparații), reparații clădiri, reparații de tapițerie,
reparații de lifturi, reparații de ascensoare,
reparații de fațade, reparații de garduri, reparații
de ferestre, reparații de aspiratoare, reparații
de plafoane, reparații de frigidere, reparații de
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televizoare, reparații de construcții, reparații în
construcții, reparații de clădiri, sudură pentru
reparații.

───────


