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Cereri Mărci publicate în 18/04/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 02602 11/04/2019 SC RED BLOCK SRL THE DONER PLACE

2 M 2019 02689 11/04/2019 S.C. NATIONAL PAINTS
FACTORIES COMPANY S.A.

NATIONAL TOP

3 M 2019 02690 11/04/2019 S.C. NATIONAL PAINTS
FACTORIES COMPANY S.A.

NATIONAL TOP

4 M 2019 02691 11/04/2019 S.C. NATIONAL PAINTS
FACTORIES COMPANY S.A.

NATIONAL TOP

5 M 2019 02809 11/04/2019 ROMCONSULTING
INTERNATIONAL S.R.L.

BON MARIAGE

6 M 2019 02810 11/04/2019 S.C. HOTEL ALBERT S.R.L. LA SURA GETILOR

7 M 2019 02811 11/04/2019 S.C. POLICROM S.R.L. POLICROM Dăm formă şi
culoare ambalajelor tale!

8 M 2019 02812 11/04/2019 COCOS MARINA-RAMONA
IOANA-ALEXANDRA STAN

THE STORY FREEDOM OF
THE FUTURE

9 M 2019 02813 11/04/2019 SC ENIGMA TRADING 2000
SRL

Bureti Aero

10 M 2019 02814 11/04/2019 COCOS MARINA-RAMONA
IOANA-ALEXANDRA STAN

THE STORY FREEDOM OF
THE FUTURE

11 M 2019 02815 11/04/2019 SC ENIGMA TRADING 2000
SRL

Bureti Magici

12 M 2019 02816 11/04/2019 SC ENIGMA TRADING 2000
SRL

Bureti Delicati

13 M 2019 02817 11/04/2019 SC BETACO AUTOCLIMA SRL CROSSGYM

14 M 2019 02818 11/04/2019 SC ENIGMA TRADING 2000
SRL

Bureti Veseli

15 M 2019 02819 11/04/2019 DANIELA ANDONE-NECHITA LARY

16 M 2019 02820 11/04/2019 LUCONSA BM S.R.L. carpat inn

17 M 2019 02821 11/04/2019 S.C. WEIDENBACH
RESIDENCE S.R.L.

weidenbach

18 M 2019 02822 11/04/2019 SC MABO VISION SRL GUZMAN

19 M 2019 02823 11/04/2019 EMILIAN TUDOR JETZI Sun Jet

20 M 2019 02824 11/04/2019 NOVINGER KLAUS GRUP SRL Novingair Ventilatie

21 M 2019 02825 11/04/2019 BERKE-INTEGRATOR DE
PRELUCRARE A CARNII SRL

BERKE

22 M 2019 02827 11/04/2019 ALEXIAROM S.R.L. CASA CODRENEASCĂ
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2019 02828 11/04/2019 ATELIER DE ZANE SRL Atelier de Zâne Îngrijire şi

Înfrumuseţare

24 M 2019 02829 11/04/2019 SC SUPER MEGA STAR
SECURITY SRL

SUPER MEGA STAR
SECURITY

25 M 2019 02830 11/04/2019 DRUSAL S.A. DRUSAL

26 M 2019 02831 11/04/2019 ACTUAL NORD CLEAN S.R.L. Actual Clean INNOVATION IS
THE BEST THING!

27 M 2019 02832 11/04/2019 EDITURA UNIVERS SRL JUP

28 M 2019 02834 11/04/2019 FENIX FASHION SRL Berliner

29 M 2019 02835 11/04/2019 FENIX FASHION SRL José Simón

30 M 2019 02837 11/04/2019 CARRAVELLO PAGRITO S.R.L. O CARAVANĂ DE VISURI
ÎMPLINITE CARRAVELLO

31 M 2019 02838 11/04/2019 Asociatia Educatie pentru Toti
Copiii

BOOKSTER

32 M 2019 02839 11/04/2019 HELMUT DUCKADAM HD 86

33 M 2019 02840 11/04/2019 HELMUT DUCKADAM DUCKADAM HD'86

34 M 2019 02841 11/04/2019 NICOLETA MIHAELA ILIESCU
CLAUDIU IONUŢ MANOLACHE

Vu's Rooftop Restaurant

35 M 2019 02842 11/04/2019 SC ODS TOTAL SECURITY SRL ODS TOTAL SECURITY

36 M 2019 02846 11/04/2019 ION FLORIN MAXIM HC Hospitality Culture
INSTITUTE

37 M 2019 02847 11/04/2019 MOCRI SISTEM SRL KLUNER

38 M 2019 02848 11/04/2019 SC AGRO INDUSTRIAL CERES
SRL

Răvaşe

39 M 2019 02849 11/04/2019 SC CLARFON SA Clarfon

40 M 2019 02850 11/04/2019 SC CLARFON SA Clarfon

41 M 2019 02851 11/04/2019 SCEA AGRIFLORE NOI COS-PRO DECIDEM SĂ

42 M 2019 02852 11/04/2019 DOT SOCIAL MEDIA SRL InstaStyle

43 M 2019 02854 11/04/2019 SC UNDERGROUND CLUB
SRL

Crazy www.crazycafe.ro
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(210) M 2019 02602
(151) 11/04/2019
(732) SC RED BLOCK SRL, STR.

NICHITA STANESCU NR. 9,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)

THE DONER PLACE

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

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.(Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 02689
(151) 11/04/2019
(732) S.C. NATIONAL PAINTS

FACTORIES COMPANY S.A.,
COMUNA MIROSLAVA, JUDEŢUL
IAŞI, MIROSLAVA, IAȘI, ROMANIA

(740) ECOINTELLECT CABINET P.P.I
Consilier Andronache Paul ,
ALEEA COMPOZITORILOR NR.
1, BL. E21, AP. 35, ET. 6, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

NATIONAL TOP

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:albastru închis

(Pantone 2965 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
2. Coloranţi, lacuri şi vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, mordanţi, răşini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie sau pulbere pentru
pictură, decoraţiuni, tipografie şi artă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────
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(210) M 2019 02690
(151) 11/04/2019
(732) S.C. NATIONAL PAINTS

FACTORIES COMPANY S.A.,
COMUNA MIROSLAVA, JUDEŢUL
IAŞI, MIROSLAVA, IAȘI, ROMANIA

(740) ECOINTELLECT CABINET P.P.I
Consilier Andronache Paul ,
ALEEA COMPOZITORILOR NR.
1, BL. E21, AP. 35, ET. 6, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

NATIONAL TOP

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

clase:
2. Coloranţi, lacuri şi vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, mordanţi, răşini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie sau pulbere pentru
pictură, decoraţiuni, tipografie şi artă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2019 02691
(151) 11/04/2019
(732) S.C. NATIONAL PAINTS

FACTORIES COMPANY S.A.,
COMUNA MIROSLAVA, JUDEŢUL
IAŞI, MIROSLAVA, IAȘI, ROMANIA

(740) ECOINTELLECT CABINET P.P.I
Consilier Andronache Paul ,
ALEEA COMPOZITORILOR NR.
1, BL. E21, AP. 35, ET. 6, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

NATIONAL TOP

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 27.05.24

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

clase:
2. Coloranţi, lacuri şi vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, mordanţi, răşini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie sau pulbere pentru
pictură, decoraţiuni, tipografie şi artă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2019 02809
(151) 11/04/2019
(732) ROMCONSULTING

INTERNATIONAL S.R.L. , STR.
GHETARILOR NR. 15, ETAJ
5, BIROU NR. 5, SECTOR 1,
BUCURESTI, 014106, RO,
ROMANIA

(540)
BON MARIAGE
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii, suporturi
magnetice de stocare a datelor, discuri de vinii,
compact-discuri, dvd-uri şi alte suporturi de
înregistrare digitale, echipamente de prelucrare
a datelor şi calculatoare.
13. Artificii.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, folii şi
pungi pentru ambalat şi împachetat, caractere
tipografice, forme de tipar.
22. Corturi şi prelate.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
26. Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi,
nasturi, copci de tip moş şi babă, ace şi ace cu
gămălie, flori artificiale.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de crăciun.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificiala,
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 (apa
îngheţată).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, functii de birou.
36. Afaceri imobiliare.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
44. Servicii de îngrijire sanitară şi de
înfrumuseţare pentru persoane şi animale,
servicii de agricultură, horticultură şi silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2019 02810
(151) 11/04/2019
(732) S.C. HOTEL ALBERT S.R.L., B-

DUL 1 DECEMBRIE 1918 (ZONA
AUTOSERVICE) NR. 58, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

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

(540)
LA SURA GETILOR

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată), (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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 02811
(151) 11/04/2019
(732) S.C. POLICROM S.R.L., STR.

ROZELOR NR. 37, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

POLICROM Dăm formă şi
culoare ambalajelor tale!

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.17; 24.17.04; 26.01.01;
01.13.02

(591) Culori revendicate:roşu, roz, albastru,
galben, negru

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
22. Frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul si depozitarea
materialelor în vrac, materiale de căptuşire,
amortizare şi de umplutură, cu excepţia
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, materiale textile fibroase brute şi
înlocuitori ai acestora (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 02812
(151) 11/04/2019
(732) COCOS MARINA-RAMONA, STR.

LEONARD DOROFTEI NR. 4,
JUDEŢUL PRAHOVA, PLOIEŞTI,
ROMANIA
IOANA-ALEXANDRA STAN , SAT
ARVA NR. 16, JUD. PRAHOVA,
COM. VALEA CĂLUGĂREASCĂ,
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)

THE STORY FREEDOM
OF THE FUTURE

(531) Clasificare Viena: 26.04.16; 26.04.18;
29.01.13; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17;
26.03.01; 26.11.25

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

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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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).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 02813
(151) 11/04/2019
(732) SC ENIGMA TRADING 2000 SRL,

STR. MATEI BASARAB NR.18,
PARTER, CAMERA 1, JUDEŢUL
ILFOV, VOLUNTARI, 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)
Bureti Aero

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

21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 02814
(151) 11/04/2019
(732) COCOS MARINA-RAMONA, STR.

LEONARD DOROFTEI NR. 4,
JUDEŢUL PRAHOVA, PLOIEŞTI,
ROMANIA
IOANA-ALEXANDRA STAN , SAT
ARVA NR. 16, JUD. PRAHOVA,
COM. VALEA CĂLUGĂREASCĂ,
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)

THE STORY FREEDOM
OF THE FUTURE

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 26.04.16;
26.04.18; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17;
27.05.24; 26.03.01; 26.11.25

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

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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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).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 02815
(151) 11/04/2019
(732) SC ENIGMA TRADING 2000 SRL,

STR. MATEI BASARAB NR.18,
PARTER, CAMERA 1, JUDEŢUL
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)
Bureti Magici

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

21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 02816
(151) 11/04/2019
(732) SC ENIGMA TRADING 2000 SRL,

STR. MATEI BASARAB NR.18,
PARTER, CAMERA 1, JUDEŢUL
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)
Bureti Delicati

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

21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 02817
(151) 11/04/2019
(732) SC BETACO AUTOCLIMA

SRL, ŞOS. OLTENIŢEI NR.
103, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
CROSSGYM

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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 02818
(151) 11/04/2019
(732) SC ENIGMA TRADING 2000 SRL,

STR. MATEI BASARAB NR.18,
PARTER, CAMERA 1, JUDEŢUL
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)
Bureti Veseli

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

21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 02819
(151) 11/04/2019
(732) DANIELA ANDONE-NECHITA,

STR. 1MAI NR. 5, SC. B, AP.
8, JUDEȚUL BACAU, BACAU,
BACĂU, ROMANIA

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

(540)
LARY

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2019 02820
(151) 11/04/2019
(732) LUCONSA BM S.R.L., STR. DR.

CONSTANTIN LEVADITTI NR. 27,
JUDEȚUL GALAȚI, MUN. GALAȚI,
GALAȚI, ROMANIA

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

(540)

carpat inn

(531) Clasificare Viena: 01.01.05; 06.01.01;
03.04.11; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.07

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

clase:
35. Publicitate, difuzare de material publicitar
(fluturași, prospecte, imprimate, eșantioane),
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, servicii de relații cu publicul,
administrarea hotelurilor, management hotelier,
furnizare de informații pentru compararea
tarifelor hoteliere.
43. Servicii hoteliere, servicii de cazare
temporară, rezervarea de camere la hotel și
de cazare temporară, furnizarea de alimente
și băuturi, servicii de bar și cafenea, furnizare
de facilități pentru nunți, petreceri și dans
(spațiu), servicii de organizare de banchete
(spațiu), servicii de Cocktail Bar, restaurante
(servirea mesei), furnizare de facilități de uz
general pentru întâlniri, conferințe și expoziții
(spațiu), închiriere de săli de conferințe,
servicii de informare, consiliere, management
și consultanță referitoare la cele menționate
anterior.

───────

(210) M 2019 02821
(151) 11/04/2019
(732) S.C. WEIDENBACH RESIDENCE

S.R.L., STR. ALEXANDRU IOAN
CUZA NR. 24, BIROU 2, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

weidenbach

(531) Clasificare Viena: 02.07.12; 07.01.24;
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului. (Solicităm protecție pentru
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întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 02822
(151) 11/04/2019
(732) SC MABO VISION SRL, STR.

PARC CAMPUL LIBERTATII 1848
NR. 7, VILA D6, JUDEȚUL DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

GUZMAN

(531) Clasificare Viena: 26.01.04; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
7. Utilaje agricole.

───────

(210) M 2019 02823
(151) 11/04/2019
(732) EMILIAN TUDOR JETZI, STR.

BAHLUIULUI NR. 9, BL. 141, SC. B,
ET. 2, AP. 30, JUDEȚUL PRAHOVA,
MUN. PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

Sun Jet

(531) Clasificare Viena: 01.03.01; 01.15.11;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:galben, verde,
albastru, roșu, portocaliu

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

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.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 02824
(151) 11/04/2019
(732) NOVINGER KLAUS GRUP SRL,

STR. INTR. CRINULUI NR. 15C,
JUDEȚUL ILFOV, ROȘU, ILFOV,
ROMANIA

(740) TEODORU I.P. S.R.L., STR.
NERVA TRAIAN NR. 12, BL. M37,
SC. 1, ET. 1, AP. 1, BUCUREŞTI,
31042, ROMANIA

(540)
Novingair Ventilatie

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

11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 02825
(151) 11/04/2019
(732) BERKE-INTEGRATOR DE

PRELUCRARE A CARNII SRL,
SAT CARTA NR. 115, JUDEȚUL
HARGHITA, COMUNA CARTA,
537035, HARGHITA, ROMANIA

(740) SC HARCOV API SRL , STR.
N. IORGA NR. 61, BL. 10E/B/9,
JUDEŢUL COVASNA, SFÂNTU
GHEORGHE, 520089, COVASNA,
ROMANIA

(540)
BERKE
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse
lactate, uleiuri și grăsimi comestibile, carne,
carne proaspătă, carne conservată, carne
tocată, carne afumată, carne procesată, carne
uscată, carne congelată, carne afumata,
carne liofilizată, carne criodesicată, carne friptă,
carne sărată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne de vânat,
carne de mânzat, carne de curcan, carne de
vită, extracte din carne, carne de porc, carne
de pasăre,aspic de carne, găluște (din carne),
carne pentru cârnați, conserve de carne, carne
uscată sfărâmată, carne de porc conservată,
carne prăjită de pui,
carne de pui deshidratată, carne de pui
congelată, produse din carne congelată, ragut
(tocăniță cu carne), carne proaspătă de pasăre,
carne de pasăre supracongelată, carne de vită
feliată, produse din carne preparate, carne de
vită preparată, carne gătită, la borcan,
carne gătită, la conservă, mâncăruri preparate
din carne (în care predomină carnea), pastramă
din carne de vită, produse din carne de miel,
grăsime din carne de vită, carne de pasăre de
curte, gustări pe bază de carne, pateuri pe bază
de carne, înlocuitori de carne de pasăre, bulion
de carne de vițel, conserve de carne de pasăre,
felii de carne de oaie, conserve din carne de
vânat, salate cu carne de pasăre, chiftele din
carne de pui, friptură de carne de porc,chiftele
din carne de vită, extracte de carne de pasăre,
carne de porc, la conservă, mâncăruri preparate
pe bază de carne, feluri de mâncare preparate
din carne, grăsime din carne de vită (pentru
alimente), mâncăruri preparate constând în
principal din carne, produse din carne sub formă
de hamburgeri, mâncăruri preparate obținute din
carne de pui (care conțin în principal carne de
pui), roast beef (friptură de carne la cuptor),
tocătură de carne de vită cu porumb, fasole cu
carne de porc la conservă, mâncăruri congelate
constând în principal din carne, extrase aromate
din friptură de carne de vită, supe și baze de
supă, extracte din carne, carne fiartă în sos
de soia (tsukudani meat), fulgi de carne de
pește uscată (kezuri-bushi), carne de vită sărată
și conservată (corned beef), mâncăruri gătite
constând în principal din carne de pui, mâncăruri
preparate constând în principal din carne de
vânat, aperitive congelate constând în principal
din carne de pui, mâncăruri congelate constând
în principal din carne de pasăre, mâncăruri
preparate care conțin în principal carne de
curcan, carne de pui gătită lent la cuptor (pulled

chicken), bucăți de carne de pui utilizate ca
umplutură pentru sandvișuri.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu diverse
tipuri de carne, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu diverse tipuri de carne.

───────

(210) M 2019 02827
(151) 11/04/2019
(732) ALEXIAROM S.R.L., BD.

BUCUREȘTI NR. 35A, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430012, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP. 3, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430293, ROMANIA

(540)
CASA CODRENEASCĂ

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

30. Orez, paste făinoase și tăieței, faină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, oțet, sosuri și alte
condimente.
35. Publicitate, administrație comercială.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
11/04/2019

(210) M 2019 02828
(151) 11/04/2019
(732) ATELIER DE ZANE SRL, STR.

CONSTANTIN BRANCUSI NR.
160, SPATIU COMERCIAL, APT. 2,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

Atelier de Zâne Îngrijire
şi Înfrumuseţare

(531) Clasificare Viena: 02.03.02; 26.04.14;
26.04.18; 27.05.02; 27.05.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben, gri, negru
(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).

───────

(210) M 2019 02829
(151) 11/04/2019
(732) SC SUPER MEGA STAR

SECURITY SRL, STR. AVRAM
IANCU NR. 6, AP. 1, JUDEŢUL
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

SUPER MEGA
STAR SECURITY

(531) Clasificare Viena: 24.01.13; 01.01.04;
27.05.02; 29.01.04

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

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

45. Servicii juridice, servicii personale şi sociale
oferite de către terţi, destinate să satisfacă
nevoile indivizilor, servicii de siguranţă pt
protejarea bunurilor.

───────
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(210) M 2019 02830
(151) 11/04/2019
(732) DRUSAL S.A., BD. UNIRII NR. 16,

AP. 4, JUD. MARAMURES, BAIA
MARE, 430232, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR. 12, AP. 3, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

DRUSAL

(531) Clasificare Viena: 02.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.

───────

(210) M 2019 02831
(151) 11/04/2019
(732) ACTUAL NORD CLEAN S.R.L.,

BD. BUCUREȘTI NR. 40, AP.41,
JUD. MARAMURES, BAIA MARE,
430041, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR. 12, AP. 3, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

Actual Clean INNOVATION
IS THE BEST THING!

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.10;
27.05.17

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

37. Reparații, servicii de instalații.
───────
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(210) M 2019 02832
(151) 11/04/2019
(732) EDITURA UNIVERS SRL , STR.

SUVENIR NR. 4, ET. 3, AP. 8,
SECTOR 2
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINIŢA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
GHERGHIŢEI NR. 1, BL. 94B,
SC. B, AP. 76, SECTOR 2, OP 11,
BUCUREŞTI, 022511

(540)

JUP

(531) Clasificare Viena: 03.01.06; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, roz, bleu,
albastru, gri, negru

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

16. Albume, cărţi, cărţi cu artă grafică, cărţi
educative, cărţi ilustrate, cărţi pentru copii, cărţi
scolare, cărţi de colorat, cărţi de poveşti, cărţi
de povesti pentru copii, manuale, manuale
didactice, mape pentru hârtii, publicaţii educative
(tipărite), publicaţii periodice, reviste (publicaţii
periodice), romane (cărţi), tipărituri.
35. Publicare electronică de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, publicare de materiale şi texte
publicitare, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul,
administrare a afacerilor pentru autori şi scriitori,
difuzare de anunţuri publicitare prin reţele
de comunicaţii online, difuzare de materiale
publicitare online, difuzarea de anunţuri

publicitare şi anunţuri comerciale, intermediere
de afaceri comerciale pentru terţi, intermediere
de contracte (pentru terţi), intermediere de
cumpărare de produse pentru terţi, marketing
de produse şi servicii pentru alte persoane,
organizare de lansări de produse, organizarea
de prezentări în scopuri publicitare, publicitate
centru bunurile şi serviciile altor comercianţi,
care dau posibilitatea clienţilor să vizualizeze şi
să compare în mod convenabil bunurile oferite
de respectivii comercianţi, servicii de agenţie
literară constând în negocierea contractelor,
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la
produse de papetărie, servicii de promovare
a vânzărilor pentru terţi, servicii de promovare
a vânzărilor, servicii de publicitate furnizate
prin internet, servicii de publicitate pentru
industria literară, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale tipărite,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu materiale tipărite, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu materiale educaţionale, servicii publicitare
pentru cărţi, campanii de marketing, difuzare
de materiale publicitare online, furnizarea unui
catalog online cu informaţii comerciale pe
internet, intermediere de cumpărare de produse
pentru terţi, organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole în scopuri comerciale,
promoţionale şi publicitare, prezentare de
produse în scopuri comerciale, promovarea
vânzărilor, realizare de târguri şi expoziţii virtuale
online, servicii administrative pentru preluarea
comenzilor, servicii de desfacere, punerea
împreună spre beneficiul altora a unei varietăţi
de produse şi servicii (exceptând transportul
lor), permiţând în mod convenabil consumatorilor
să vadă şi să cumpere, în magazine, lanţ de
magazine, la standuri, ori pe bază de comandă
prin poştă, internet sau prin alte mijloace de
comunicaţii.
41. Publicare şi editare de cărţi, servicii de
editare computerizată, servicii de editare, editare
de publicaţii, publicare de reviste, publicare de
manuale, publicare de poveşti, publicare de
cărţi, publicare de cărţi educative, publicare
de materiale educative, publicare de manuale
şcolare, publicare de materiale educative,
publicare de materiale didactice, publicare de
publicaţii electronice, publicare de cărţi audio,
publicare de cărţi instructive, publicare şi
editare de cărţi, publicare de materiale didactice
educative, publicare de cărţi şi reviste, publicare
şi editare de materiale tipărite, publicare de
cărţi şi periodice electronice online, publicare de
cărţi, reviste, almanahuri şi jurnale, publicare on-
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line de cărţi şi reviste electronice, servicii de
publicare a publicaţiilor periodice şi neperiodice,
altele decât textele publicitare.

───────

(210) M 2019 02834
(151) 11/04/2019
(732) FENIX FASHION SRL, STR.

MOROIENI NR. 88, COMPLEXUL
COMERCIAL CITY TOWN, STAND
NR. A4, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Berliner

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 02835
(151) 11/04/2019
(732) FENIX FASHION SRL, STR.

MOROIENI NR. 88, COMPLEXUL
COMERCIAL CITY TOWN, STAND
NR. A4, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
José Simón

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 02837
(151) 11/04/2019
(732) CARRAVELLO PAGRITO S.R.L.,

STR. MOLIERE NR. 8A, PARTER,
AP. 1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

O CARAVANĂ DE VISURI
ÎMPLINITE CARRAVELLO

(531) Clasificare Viena: 15.01.01; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15; 05.05.20

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

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

39. Servicii de închiriere autorulote.
───────

(210) M 2019 02838
(151) 11/04/2019
(732) Asociatia Educatie pentru Toti

Copiii, STR NICOLAE TITULESCU
NR. 19, JUDEŢ BRAŞOV, BRAŞOV,
500103, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
BOOKSTER

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, materiale de desen și materiale pentru
artiști, materiale didactice și de instruire, foi, folii
și pungi din material plastic pentru împachetare
și ambalare, tipărituri, inclusiv cărţi.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
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39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, livrare (transport), ambalare şi
depozitare de cărţi şi alte materiale de lectură.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii de recomandare
personalizată de cărţi şi alte materiale
educaţionale (educaţie, instruire), servicii de
biblioteca, furnizare şi împrumut de materiale
educaţionale şi alte materiale de lectură
în format tipărit sau electronic cu scop
educaţional, organizarea şi susţinerea de
conferinţe, seminarii şi alte evenimente de
instruire (instruire).

───────

(210) M 2019 02839
(151) 11/04/2019
(732) HELMUT DUCKADAM, STR.

ZODIACULUI NR. 5A, COMUNA
DOMNESTI, JUDEŢ ILFOV, SAT
DOMNESTI, ILFOV, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011941,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HD 86

(531) Clasificare Viena: 02.01.08; 21.03.01;
27.05.01; 27.05.17; 27.01.25

(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).
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun (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).
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).

───────
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(210) M 2019 02840
(151) 11/04/2019
(732) HELMUT DUCKADAM, STR.

ZODIACULUI NR. 5A, COMUNA
DOMNESTI, JUDEŢ ILFOV, SAT
DOMNESTI, ILFOV, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011941,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DUCKADAM HD'86

(531) Clasificare Viena: 02.01.08; 21.03.01;
26.01.01; 26.01.04; 26.01.16; 26.01.18;
01.01.05; 27.05.01; 27.05.17

(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).

24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic (Solicităm protecţie pentru întreaga listă

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun (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).

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).

───────
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(210) M 2019 02841
(151) 11/04/2019
(732) NICOLETA MIHAELA ILIESCU,

ŞOS. COLENTINA NR. 81, BL. 84/
I, SC. 3, ET. 2, AP. 68, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
CLAUDIU IONUŢ MANOLACHE,
STR. ALEXANDRU OBREGIA
NR. 4, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Vu's Rooftop Restaurant

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 26.01.17

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
restaurant şi bistro, servicii oferite de un bar,
snack-bar-uri, cafenea, servicii de catering.

───────

(210) M 2019 02842
(151) 11/04/2019
(732) SC ODS TOTAL SECURITY SRL,

STR. CRISTIAN NR. 26A, JUDEŢ
SIBIU, SIBIU, 550073, SIBIU,
ROMANIA

(540)

ODS TOTAL SECURITY

(531) Clasificare Viena: 24.01.01; 26.01.01;
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii de
pază, inspecția fabricilor în scopuri de siguranță,
monitorizarea alarmelor de securitate și antifurt,
servicii de gardă de corp, consultanță în ceea
ce privește securitatea fizică, scanarea bagajelor
din motive de securitate.

───────
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(210) M 2019 02846
(151) 11/04/2019
(732) ION FLORIN MAXIM, STR.

ARDELUŢA NR. 4, BL. G13, SC. D,
AP. 63, JUDEŢUL NEAMŢ, PIATRA
NEAMŢ, NEAMȚ, ROMANIA

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

(540)

HC Hospitality
Culture INSTITUTE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2019 02847
(151) 11/04/2019
(732) MOCRI SISTEM SRL, COMUNA

BORŞ NR. 262, JUDEŢUL BIHOR,
SÂNTION, BIHOR, ROMANIA

(740) SC INTELECT SRL, B-DUL DACIA
NR.48, BL.D-10, AP.3, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410346

(540)

KLUNER

(531) Clasificare Viena: 26.04.05; 27.05.02;
27.05.08

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Reparații, servicii de instalații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și 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, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2019 02848
(151) 11/04/2019
(732) SC AGRO INDUSTRIAL CERES

SRL , JUDEŢUL IAŞI, COMUNA
BIVOLARI, IAȘI, ROMANIA

(540)
Răvaşe

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────

(210) M 2019 02849
(151) 11/04/2019
(732) SC CLARFON SA, STR. NICOLAE

FILIPESCU NR. 39-41, SECTOR 2
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011941,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Clarfon

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
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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).
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie , topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii 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,
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de component hardware şi software ale
calculatorului (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 02850
(151) 11/04/2019
(732) SC CLARFON SA, STR. NICOLAE

FILIPESCU NR. 39-41, SECTOR 2
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011941,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Clarfon

(531) Clasificare Viena: 26.11.01; 26.11.12;
24.17.02; 27.05.01; 27.05.05

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
374C, 361C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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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).
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie , topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, , mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii 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.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 02851
(151) 11/04/2019
(732) SCEA AGRIFLORE, CHEMIN

VICINAL 2, LES COUVRÉES,
BOURBERAIN, 21610, FRANȚA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI NR.
17, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
NOI COS-PRO DECIDEM SĂ

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

29. Cârnaţi cu sânge, carne, carne conservată,
mezeluri, jambon, cârnaţi, burtă de vacă, carne
de pasăre de
curte, pate de ficat, peşte conservat, peşte, cu
excepţia celui viu, conserve de peşte, pastă
(rillettes) de peşte,
pastă (rillettes) de fructe de mare, ouă de melci
(pentru consum), mâncăruri pe bază de peşte,
lapte, brânzeturi,
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unt, băuturi pe bază de lapte, smântână (produse
lactate), lapte de cocos, produse din lapte, iaurt,
ouă,
albuş de ouă, unt, grăsimi comestibile, uleiuri de
uz alimentar, amestecuri cu conţinut de grăsimi
pentru
feliile de pâine, fructe, nu preparate, nuci
preparate , ciuperci conservate, legume uscate,
legume gătite pentru consum uman, usturoi
conservat, alginaţi pentru uz culinar, fructe
de pădure, conservate, fructe, la conservă,
legume, la conservă, fructe conservate în alcool,
aranjamente de fructe procesate, sucuri de
legume pentru gătit, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, salate de legume,
salate de fructe,
jeleuri, dulceţuri, compoturi, paste de fructe
şi legume, supe, preparate pentru obţinerea
bulionului, extracte din carne.
30. Mâncăruri gătite şi gustări sărate, gustări pe
bază de cereale, gustări pe bază de orez, clătite,
chipsuri
(produse din cereale), turte din orez, porumb
prăjit, plăcintă cu carne, pizza, feluri de mâncare
liofilizate,
având ca principal ingredient orezul, feluri de
mâncare liofilizate, având ca principal ingredient
pastele,
quiche (tartă), ravioli, alimente preparate pe
bază de tăieţei, sandvişuri, tabbouleh (salată
libaneză),
usturoi tocat (condiment), plante aromatice
pentru uz culinar, arome alimentare, altele decât
uleiuri
esenţiale, produse de asezonare, condimente,
mirodenii, seminţe prelucrate folosite ca şi
condiment, boia
(asezonare), sosuri (condimente), sare de
bucătărie, oţet, ketchup (sos), maioneză, muştar,
paste de
migdale, produse de brutărie, produse de
cofetărie, ciocolată, pâine, produse de patiserie
şi produse de
cofetărie, torturi, tarte, fursecuri, batoane de
cereale, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci şi
umpluturi pentru gătit, produse apicole pentru
consum uman, siropuri pentru consum uman,
gheaţă
comestibilă, cafea, ceai, cacao, băuturi pe bază
de cafea, cacao, ciocolată sau ceai sau pe bază
de
muşeţel, seminţe prelucrate pentru consum
uman, paste, quinoa prelucrată pentru consum
uman, cereale pentru
consum uman, orez, pulpă de orez pentru
scopuri culinare, făină de orz, făină de soia, făină
de porumb,

făină de cartofi, cereale pentru micul dejun,
terci şi griş, drojdie, praf de copt, preparate din
cereale, aluat,
aluat de tort, aluat de patiserie.
31. Fructe proaspete, aranjamente din fructe
proaspete, nuci (fructe), legume proaspete,
aranjamente din
legume proaspete, rădăcini pentru consum
animal, grâu, grăunţe (cereale), ciuperci
proaspete, trufe
proaspete.
32. Bere, coctailuri pe bază de bere, aperitive
fără alcool, smoothie-uri, băuturi pe bază de orez
şi soia, altele
decât substituenţii din lapte, băuturi energizante,
sucuri de fructe, limonade, sucuri de legume
(băuturi),
nectaruri de fructe, nealcoolice, ape minerale
(băuturi), sifon, preparate pentru fabricarea
băuturilor,
siropuri pentru băuturi.
33. Extracte din fructe cu alcool, băuturi
alcoolice (cu excepţia berii), aperitive alcoolice,
cidru alcoolic, cocktail-uri alcoolice, vinuri, vin
spumant, băuturi spirtoase , lichioruri.
41. Instruire, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), seminarii, competiţii
(divertisment sau educaţi), conferinţe, congrese,
simpozioane în domeniul alimentelor, instruire
practică (demonstraţi).

───────

(210) M 2019 02852
(151) 11/04/2019
(732) DOT SOCIAL MEDIA SRL, BD.

IULIU MANIU NR. 7, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011941,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
InstaStyle

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

8. Instrumente pentru tunderea și îndepărtarea
părului, aparate de epilat, răzătoare de legume
acționate manual.
9. Boxe, boxe portabile, boxe fără fir,
încărcătoare, încărcătoare USB, baterii, baterii
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externe, huse pentru telefoane, folii de protectie
pentru telefoane.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).

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, 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.

───────

(210) M 2019 02854
(151) 11/04/2019
(732) SC UNDERGROUND CLUB

SRL , STR. MIRCEA CEL
BĂTRÂN NR. 97A, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
900592, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Crazy www.crazycafe.ro

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────



Erată  Referitor la depozitul M2019/02808, publicat în data de 17.04.2019, se retrage de la publicare deoarece taxele de depunere si publicare nu au intrat in conturile OSIM. 



E R A T Ă 

Referitor la depozitul M 2019 02340 din 27.03.2019, publicat în data de
03.04.2019, dintr-o eroare materială clasele de produse/servicii au fost eronat
publicate datorită unor neconformităţi traduse de EUIPO.
Clasificarea corectă este:
Clasa 16: Cărţi de colorat şi de desenat; caiete de activităţi individuale; reviste
(publicaţii periodice); ziare; cărţi şi jurnale, inclusiv cele legate de sportivi şi sportive
sau evenimente sportive; semne de carte; materiale de predare tipărite; foi pentru
anotarea scorului; programe pentru evenimente; albume pentru evenimente; albume
fotografice; cărţi de autografe, orare imprimate, broşuri; fotografii cu jucători pentru
colecţionari; autocolante pentru bare de protecţie, autocolante; albume, albume de
autocolante; afişe (postere); fotografii; şerveţele de masă din hârtie; şervete de masă
din hârtie; pungi de hârtie; invitaţii; felicitări; hârtie de împachetat cadouri; suporturi
pentru pahare şi individualuri de masă din hârtie; saci de gunoi din hârtie sau
materiale plastice; hârtie de împachetat alimente; pungi pentru conservarea
alimentelor; filtre de cafea din hârtie; etichete din hârtie; prosoape de hârtie pentru
mâini; hârtie igienică; şerveţele pentru demachiere; cutii de şerveţele din hârtie şi din
carton; şerveţele de hârtie; material de papetărie şi material pentru instruire şi
material didactic (cu excepţia aparatelor); hârtie pentru maşini de scris; hârtie de
copiat (articole de papetărie); plicuri (papetărie); blocnotesuri pentru notiţe; plicuri
pentru documente; hârtie pentru şerveţele; caiete de exerciţii; coli de hârtie pentru
notiţe; hârtie pentru scrisori; rezerve de hârtie; dosare (papetărie); hârtie pentru
coperţi de carte; hârtie luminiscentă; hârtie adezivă pentru luat notiţe; prespapieruri;
hârtie creponată; hârtie ţesută; insigne din metal sau insigne din hârtie; steguleţe din
hârtie; fanioane de hârtie; instrumente de scris; stilouri (articole de scris); creioane;
pixuri cu bilă; seturi de pixuri cu bilă şi creioane; carioci; carioci cu vârf de fibră şi
carioci cu vârf de fetru; marcatoare; cerneală; tusiere ; ştampile de cauciuc; maşini
de scris; litografii, obiecte de artă litografiate; picturi (tablouri) înrămate sau nu; cutii
de vopsea, picturi şi creioane de colorat (papetărie); cretă; ornamente pentru
creioane ( papetărie); clişee tipografice; agende de telefon;
orare tipărite de organizare a timpului; agende personale din hârtie; hărţi rutiere;
bilete, bilete de admisie, bilete de loterie; cecuri; reviste de benzi desenate;
calendare; cărţi poştale; panouri, bannere publicitare din hârtie sau carton;
decalcomanii; etichete adezive; articole de birou (cu excepţia mobilelor); corectoare
lichide; gume de şters; ascuţitori de creioane; standuri şi recipiente pentru articole de
birou; agrafe de birou pentru hârtie; piuneze; rigle; benzi adezive pentru articole de
papetărie, distribuitoare de bandă adezivă; capse de birou; matriţe de hârtie
parafinată; port-acte ( papetărie); cleme pentru hârtie; suporturi pentru carneţele;
suporturi presă pentru cărţi; suporturi pentru cărţi; sigilii; ştampile poştale de colecţie;
timbre comemorative; carduri de credit, carduri de telefon, carduri pentru numerar,
carduri de atm, carduri de călătorie şi pentru spectacole, carduri de garantare a
cecurilor şi carduri de debit, fiind nemagnetice şi din hârtie sau carton; etichete din
hârtie pentru bagaje; etuiuri pentru paşapoarte; cecuri de călătorie; huse pentru
carnete de cecuri; cleme metalice pentru notiţe.
Clasa 25: Articole de îmbrăcăminte; pantofi şi încălţăminte; articole pentru
acoperirea capului; cămăşi; articole textile tricotate (îmbrăcăminte); pulovere; tricouri



sportive fără mâneci; tricouri; veste; maiouri de corp; salopete mulate fără mâneci,
rochiţe; fuste; lenjerie de corp; costume de baie întregi; halate de baie; şorturi;
chiloţi; pulovere; bonete; şepci (articole de îmbrăcăminte); pălării; eşarfe pentru
purtat; eşarfe; şaluri; şepci cu cozoroc; treninguri pentru sport (îmbrăcăminte); bluze
sport; jachete, jachete sport, jachete pentru stadion (casule); blazere; costume de
ploaie; mantouri; uniforme; cravate; bandane; manşete (îmbrăcăminte); bentiţe
pentru cap; mănuşi (articole de îmbrăcăminte); şorţuri ( îmbrăcăminte); bavete, cu
excepţia celor din hârtie; pijamale; haine de joacă pentru sugari şi copii; ciorapi şi
şosete; bretele de susţinere pentru ciorapi; curele (accesorii vestimentare); sandale,
sandale cu şiret între degete; încălţăminte sport, şi anume pantofi pentru exterior,
pantofi pentru drumeţii pe munte, pantofi pentru baschet, pantofi de antrenament,
pantofi pentru ciclism, pantofi sport de interior, pantofi de alergat şi pentru piste,
şlapi, pantofi de fotbal (interior şi exterior), ghete de fotbal, pantofi de pânză, pantofi
pentru tenis, pantofi sport de oraş, pantofi pentru navigat, pantofi pentru aerobic;
haine sport, şi anume bluze din flanel, articole sport împletite (îmbrăcăminte); pantofi
sport casual; tricouri polo, bluze de trening, pantaloni de trening, bluze de tipul celor
pentru fotbal, bluze de tipul celor pentru rugby; şosete; costume de baie întregi;
colanţi, manşoane încălzite pentru picioare (îmbrăcăminte), lenjerie funcţională
(îmbrăcăminte), maiouri de corp, bustiere, body-uri purtate de dansatori;
combinezoane de schi (îmbrăcăminte); jachete pentru zăpadă; pantaloni pentru
zăpadă.
Clasa 28: Jocuri şi jucării; jocuri video acţionate cu fisă pentru săli de jocuri (jocuri
arcadă); mingi de sport; mingi de joc; jocuri de masă; mese de foosball; păpuşi şi
jucării din plus; vehicule (jucării); jucării sub formă de puzzle-uri; baloane; jucării
gonflabile; discuri de joacă (insigne); cărţi de joc; confeti; articole pentru gimnastică
şi sport; echipament de fotbal, şi anume mingi de fotbal, mănuşi , genunchiere,
cotiere şi apărătoare pentru umeri, apărătoare pentru tibie; porţi de fotbal; genţi de
sport şi recipiente (adaptate pentru obiecte) pentru transportul articolelor sportive;
pălării de petrecere (jucării); jocuri electronice, altele decât cele utilizate exclusiv cu
un televizor; mâini din cauciuc sau din spumă (jucării); roboţi pentru divertisment;
articole de gimnastică; zmeie; patine cu rotile; trotinete; skateboarduri; lozuri de
răzuit; jocuri electronice de mici dimensiuni destinate utilizării cu un televizor;
aparate pentru jocuri video; controler jocuri video (gamepad); gamepad-uri activate
manual sau vocal, volane pentru jocuri video şi covoraşe de dans pentru jocuri
video; jocuri electronice cu afişaje cu cristale lichide; console de jocuri; jucării pentru
animale de companie.
Clasa 38: Servicii de telecomunicaţii; comunicare prin intermediul telefoanelor
mobile; comunicaţii prin telex; comunicaţie prin terminale de calculator conectate la
reţele de telecomunicaţie, baze de date şi internet sau prin dispozitive de
comunicaţie electronică fără fir; comunicare prin telegraf; comunicaţii telefonice;
comunicare prin transmitere de facsimile; servicii de căutare radio (telecomunicaţii);
servicii de conferinţe video sau prin telefon (telecomunicaţii); difuzare de programe
de televiziune; difuzare de programe de televiziune prin cablu; difuzare de programe
radio; transmisie/difuzare de programe de radio şi televiziune referitoare la sport şi
evenimente sportive; transmitere de mesaje; închiriere de telefoane, faxuri şi aparate
pentru telecomunicaţii; transmisiune de pagini comerciale de internet online sau prin
dispozitive de comunicaţie electronică fără fir; servicii de transmisiune şi difuzare
pentru programe de radio şi televiziune pe internet sau prin orice alte reţele de
comunicaţii electronice fără fir; transmitere electronică de mesaje; difuzare simultană
de înregistrări de filme şi de înregistrări sonore şi video; asigurarea accesului la



servere telematice şi la forumuri de discuţii în timp real; transmitere de mesaje şi
imagini asistată de calculator; telecomunicare prin reţele cu fibră optică; furnizare a
accesului la o reţea informatică globală sau a tehnologiilor de comunicare interactivă
pentru accesul la servicii private şi comerciale de achiziţii şi comenzi; telecomunicaţii
de informaţii (inclusiv site-uri web), calculatoare şi alte date; transmisia de informaţii
(inclusiv prin site-uri telematice) prin intermediul telecomunicaţiei, al programelor de
calculator şi al altor date; mesaje electronice; furnizarea accesului la internet sau la
orice altă reţea de comunicaţii electronice fără fir (servicii de telecomunicaţii);
furnizare de conexiuni pentru telecomunicaţii la o reţea globală de calculatoare
(internet) sau la baze de date; furnizarea accesului la adrese web care oferă muzică
digitală pe internet printr-o reţea globală de calculatoare sau prin dispozitive de
comunicaţie electronică fără fir; închiriere de timp de acces la site-uri web de MP 3
pe internet printr-o reţea globală de calculatoare sau prin dispozitive de comunicaţie
electronică fără fir; închiriere de timp de acces la un centru server cu baze de date
(servicii de telecomunicaţii); închiriere de timp de acces la o bază de date
computerizată (servicii de telecomunicaţie); transmisiune de muzică, digitală prin
telecomunicaţii; transmisie on-line de publicaţii electronice; transmisiune de muzică
digitală pe internet sau prin orice alte reţele de comunicaţie electronică fără fir;
transmisiune de muzică digitală pe site-uri MP 3 pe internet; distribuţie simultană
şi/sau difuzare de înregistrări de filme şi sunete şi înregistrări video; distribuire şi/sau
difuzare simultană de produse educaţionale şi de divertisment interactive, CD-uri
interactive, CD-ROM-uri, programe de calculator şi jocuri de calculator; furnizarea de
timp de acces la panouri (panouri cu informaţii şi de afişare), la forumuri de discuţii
(camere de chat) şi bloguri printr-o reţea globală de calculatoare (servicii de
comunicaţie); servicii de telecomunicaţie destinate vânzării cu amănuntul prin
intermediul comunicaţiilor interactive cu clienţii; telecomunicaţii multimedia; servicii
de transmisiune de videotext şi teletext; transmisiune de informaţii prin satelit de
comunicare, microunde sau prin mijloace electronice digitale sau analogice;
transmitere digitală de informaţii prin cablu, fir sau fibră; transmisiune de informaţii
prin telefoane mobile, telefoane, transmisie facsimil şi telex; servicii de
telecomunicaţii pentru recepţionarea şi schimbul de informaţii, mesaje, imagini şi
date ; asigurarea accesului la grupuri de discuţie pe internet; furnizarea accesului la
platforme de internet (inclusiv internet mobil) sub formă de pagini web personalizate
cu informaţii definite de utilizatori sau specifice, profiluri personale; furnizare de
acces la motoare de căutare pentru obţinerea de date şi informaţii pe reţele globale;
furnizarea de ştiri şi servicii oferite de agenţiile de ştiri.
Clasa 41: Educaţie; instruire; divertisment; organizare de loterii şi concursuri; servicii
de pariuri jocuri legate de sport; activităţi sportive (sport, divertisment); furnizarea de
bilete de intrare pentru enimente sportive sau de divertisment; emitere de bilete,
inclusiv în reţeaua informatică mondială (internet), pentru evenimente sportive, de
divertisment, culturale şi educative; servicii de intermediere bilete la evenimente
sportive; furnizare de informaţii online în domeniile sporturilor sau enimentelor
sportive, dintr-o bază de date de calculator sau de pe internet; servicii de
divertisment b formă de evenimente sportive; activităţi sportive şi culturale;
organizare de evenimente şi de tivităţi sportive şi culturale; organizarea de competiţii
sportive; organizare de evenimente în imeniul fotbalului; exploatare de locaţii
sportive; servicii de parcuri de distracţie; servicii ale cluburilor : sănătate (sănătate şi
fitness); închiriere de sisteme video şi audiovizuale; închiriere de produse eractive
educaţionale şi de divertisment, de discuri compacte interactive educative şi de
divertisment în domeniul sporturilor, de CD-ROM-uri şi jocuri de calculator; producţie



de CD-uri şi D-ROM-uri interactive (producţie de filme şi/sau muzică); realizarea de
reportaje şi relatări radio şi tv i evenimente sportive; servicii de producţie pentru
programe de radio şi televiziune şi benzi video; îtribuţie simultană de înregistrări de
filme şi sunete şi înregistrări video; servicii de rezervări de bilete informaţii pentru
evenimente de divertisment, sportive şi culturale; exploatarea instalaţiilor sportive;
cronometrare de timp în cadrul evenimentelor sportive; organizarea de concursuri de
frumuseţe; servicii de divertisment interactiv; servicii de pariuri şi jocuri online pe
internet sau prin orice alte reţele şi comunicaţie electronică, fără fir; prestare de
servicii de tombolă; informaţii în domeniul divertismentului (inclusiv în domeniul
sportului), furnizate online dintr-o bază de date computerizată sau de pe internet sau
prin orice alte reţele de comunicaţie electronică fără fir; servicii de jocuri electronice
transmise pe internet sau pe telefoane mobile; publicare de cărţi; publicare online de
cărţi şi ziare electronice; servicii de înregistrare audio şi video; producţie de desene
animate pentru filme cinematografice, producţie de desene animate pentru
televiziune; închiriere de înregistrări de sunet şi imagine pentru divertisment;
informaţii în domeniul educaţiei furnizate online dintr-o bază de date computerizată
sau pe internet sau prin orice alte reţele de comunicaţie electronică fără fir; traducere
şi interpretare; servicii ale unui fotograf; închiriere de stadioane de fotbal;
programare şi/sau închiriere de înregistrări de filme şi înregistrări audiovizuale;
furnizarea de statistici şi alte informaţii referitoare la spectacole sportive, radio şi
programe de televiziune.


