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Cereri Mărci publicate în 18/10/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 07266 11/10/2019 FENIX FASHION SRL STEPHANO

2 M 2019 07267 11/10/2019 MARILENA PETRACHE BUCHETOMAT

3 M 2019 07268 11/10/2019 S.C. SIMIBA PAN S.R.L. MIHAI simigerie Cele mai
cunoscute sortimente de covrigi!

4 M 2019 07269 11/10/2019 LIGA PROFESIONISTA DE
FOTBAL

e-liga nationala

5 M 2019 07270 11/10/2019 LIGA PROFESIONISTA DE
FOTBAL

e-liga

6 M 2019 07271 11/10/2019 FILADELFIA SRL Filalei F Shaorma

7 M 2019 07272 11/10/2019 SC MONCEANU
INOOCASINGS SRL

MONCEANU INOCASINGS

8 M 2019 07273 11/10/2019 SC DOFTANA TURISM SRL

9 M 2019 07274 11/10/2019 DIANA-LUMINITA TODERICI Oliv

10 M 2019 07275 11/10/2019 KASA INTER FASHION SRL EUROPA BAZAR MARKET

11 M 2019 07276 11/10/2019 KASA INTER FASHION SRL EUROPA BAZAR COLENTINA

12 M 2019 07277 11/10/2019 KASA INTER FASHION SRL BAZAR EUROPA

13 M 2019 07278 11/10/2019 KASA INTER FASHION SRL EUROPA COMPLEX
COMERCIAL EN GROS & EN
DETAIL

14 M 2019 07279 11/10/2019 ALLIANCE HEALTHCARE
ROMANIA S.R.L.

FARMEXPERT

15 M 2019 07280 11/10/2019 S.C. COSMETIC PLANT
PRODCOM S.R.L.

Innovation and plants, together .

16 M 2019 07281 11/10/2019 IOAN CĂTĂLIN CĂLINOIU DEPOZITUL DE ELECTRICE by
WORLD DISTRIB

17 M 2019 07282 11/10/2019 MALCOLM BEECH
PRODUCTIONS S.R.L.

WINGS OF STRENGTH
ROMANIA MUSCLE FEST

18 M 2019 07284 11/10/2019 PREMIUM CLOTHING SRL Hanorock

19 M 2019 07285 11/10/2019 ART&CRAFT DESIGN S.R.L. Once upon a time

20 M 2019 07286 11/10/2019 COSMO PHARM S.R.L. Colonox Colon DETOX

21 M 2019 07287 11/10/2019 COSMO PHARM S.R.L. HEPANOX Protect DETOX

22 M 2019 07288 11/10/2019 PAUL GABOR-ILIESCU RONAȘTERE

23 M 2019 07289 11/10/2019 ROXANA-IOANA GABOR-
ILIESCU

CĂLĂTORIA SPRE TINE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2019 07290 11/10/2019 FLORARIA STANIS ARAD -

FLORI DE LUX
Florăria Stăniș FLORI DE LUX

25 M 2019 07291 11/10/2019 ELENA-FLORENTINA IONIȚĂ LA ARȚAR

26 M 2019 07292 11/10/2019 BOGDAN STANCA COCORICO The All-Natural
Chicken Brand

27 M 2019 07293 11/10/2019 ANDREI-SABIN DRAGOMIR BlackStore

28 M 2019 07294 11/10/2019 BOGDAN STANCA CocoRico 1982 The All-Natural
Chicken Brand

29 M 2019 07295 11/10/2019 BOGDAN STANCA CocoRico

30 M 2019 07296 11/10/2019 CALIN IONEL COMAN HANDSOME WOLF

31 M 2019 07297 11/10/2019 SC UNIDOOS PARA LA
MUSICA SRL

hi SUSHI BAR

32 M 2019 07298 11/10/2019 DECENT REAL ESTATE SRL DECENT Real Estate
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(210) M 2019 07266
(151) 11/10/2019
(732) FENIX FASHION SRL, STR.

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

(540)
STEPHANO

(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 07267
(151) 11/10/2019
(732) MARILENA PETRACHE, STR.

POSADA NR. 5C, JUD. ILFOV,
POPESTI-LEORDENI, 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)
BUCHETOMAT

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

7. Automate pentru vânzarea de produse,
distribuitoare automate pentru vânzarea florilor,
buchetelor şi a aranjamentelor florale.
31. Plante şi flori naturale, seminţe, bulbi şi
răsaduri pentru reproducerea plantelor, buchete
şi aranjamente din flori naturale, aranjamente din
flori uscate decorative.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata, inclusiv prin internet, precum şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
şi servicii de vânzare prin corespondenţă
online sau prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă, în legătură cu flori, flori naturale,
buchete florale, flori uscate, plante, aranjamente

florale naturale, aranjamente din flori uscate
decorative, bulbi de flori, seminţe.
39. Depozitarea, ambalarea, transportul şi
livrarea de flori, flori naturale, buchete florale,
flori uscate, plante, aranjamente florale naturale,
aranjamente din flori uscate decorative, bulbi de
flori.
44. Servicii de aranjament floral, aranjamentul
florilor, servicii oferite de florării, închirierea de
flori şi aranjamente florale, servicii de amenajare
a aranjamentelor florale pentru interiorul şi
exteriorul clădirilor.

───────

(210) M 2019 07268
(151) 11/10/2019
(732) S.C. SIMIBA PAN S.R.L., STR.

SPĂTARUL NICOLAE MILESCU
NR. 2A, 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)

MIHAI simigerie
Cele mai cunoscute

sortimente de covrigi!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.12;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.12

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

clase:
30. Produse de patiserie, prăjituri, tarte şi biscuiţi
(prăjiturele), covrigi.
35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
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calculatoare, servicii de informaţii furnizate
online dintr-o bază de date computerizată sau
de pe internet, publicitate, inclusiv publicitatea
online în reţele informatice, servicii de marketing,
publicitate şi promovare, regruparea în avantajul
terţilor a produselor de patiserie, prăjiturilor,
tartelor, biscuiţilor (prăjiturelelor) şi covrigilor,
pentru a permite să le achiziţioneze cât mai
comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web şi prin intermediul emisiunilor de
teleshopping.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi.

───────

(210) M 2019 07269
(151) 11/10/2019
(732) LIGA PROFESIONISTA DE

FOTBAL, STR. ALEXANDRU
VITZU NR. 2A, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
e-liga nationala

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

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

───────
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(210) M 2019 07270
(151) 11/10/2019
(732) LIGA PROFESIONISTA DE

FOTBAL, STR. ALEXANDRU
VITZU NR. 2A, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
e-liga

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

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

───────

(210) M 2019 07271
(151) 11/10/2019
(732) FILADELFIA SRL, STR.

CĂRĂMIDĂRIEI NE. 4, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) N.P.C. SRL, O.P 1, C.P. 298,
JUD.BRAŞOV, BRASOV, 500500,
ROMANIA

(540)

Filalei F Shaorma
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(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 26.01.18

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

clase:
35. Servicii de comerţ cu shaorma, afaceri
comerciale în legătură cu shaormeria si cu
produsele de tip shaorma, gestionarea afacerilor
comerciale.
43. Servicii oferite de shaormerie, servicii de
alimentaţie publică.

───────

(210) M 2019 07272
(151) 11/10/2019
(732) SC MONCEANU INOOCASINGS

SRL, STR. OLTULUI NR. 14B, JUD.
ILFOV, COM. BRANESTI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

MONCEANU INOCASINGS

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 03.07.24

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

clase:
30. Produse din carne, inclusiv din carne de
pasăre.
35. Servicii de comerţ cu ridicata a cărnii şi a
produselor din carne, a deşeurilor şi resturilor
rămase de la prelucrarea cărnii.
39. Depozitare, servicii de ambalare.
40. Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre.

───────

(210) M 2019 07273
(151) 11/10/2019
(732) SC DOFTANA TURISM SRL,

FUNDATURA CERBULUI NR.
779H, PCT. PE VALE T 40,
PARCELA 556, COM. VALEA
DOFTANEI, JUD. PRAHOVA, SAT
TESILA, PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTIALA LAZAR ELENA, STR.
UNIRII 16C, AP.12, JUD. BUZAU,
BUZAU, OP 1 CP 52

(540)

(531) Clasificare Viena: 05.01.10; 05.01.16;
07.01.11; 07.01.24

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────
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(210) M 2019 07274
(151) 11/10/2019
(732) DIANA-LUMINITA TODERICI,

CALEA ROMANILOR NR. 12, BL.
C2, SC. A, ET. 2, AP. 12, JUD.
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA

(540)

Oliv

(531) Clasificare Viena: 26.01.16; 05.01.03;
05.01.06; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.03

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

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 07275
(151) 11/10/2019
(732) KASA INTER FASHION SRL, SOS.

COLENTINA NR 454, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
EUROPA BAZAR MARKET

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor, a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage

de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping).

───────

(210) M 2019 07276
(151) 11/10/2019
(732) KASA INTER FASHION SRL, SOS.

COLENTINA NR 454, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
EUROPA BAZAR COLENTINA

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor, a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping).

───────

(210) M 2019 07277
(151) 11/10/2019
(732) KASA INTER FASHION SRL, SOS.

COLENTINA NR 454, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
BAZAR EUROPA

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor, a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping).

───────
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(210) M 2019 07278
(151) 11/10/2019
(732) KASA INTER FASHION SRL, SOS.

COLENTINA NR 454, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
EUROPA COMPLEX

COMERCIAL EN
GROS & EN DETAIL

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor, a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping).

───────

(210) M 2019 07279
(151) 11/10/2019
(732) ALLIANCE HEALTHCARE

ROMANIA S.R.L., STR. AMILCAR
C. SANDULESCU NR. 7,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 060859,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FARMEXPERT

(531) Clasificare Viena: 24.17.05; 26.11.13;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.03

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

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

───────

(210) M 2019 07280
(151) 11/10/2019
(732) S.C. COSMETIC PLANT

PRODCOM S.R.L., STRADA
ARIEŞULUI NR.25, CLUJ NAPOCA,
CJ 400441, CLUJ, ROMANIA

(540)
Innovation and

plants, together .
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice.

───────

(210) M 2019 07281
(151) 11/10/2019
(732) IOAN CĂTĂLIN CĂLINOIU , STR.

VIITORULUI NR. 22, JUDETUL
DOLJ , CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) SC RODALL SRL , STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010497, ROMANIA

(540)

DEPOZITUL DE ELECTRICE
by WORLD DISTRIB

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 01.05.12
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor diverse, din producţie proprie şi a
unor terţi
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod,
aceste servicii pot fi asigurate de magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
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exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de
teleshopping, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de
marketing,publicitate şi promovare, servicii de
cercetare şi informaţii de piaţă, promovare de
bunuri şi
servicii ale terţilor prin intermediul reţelelor
de calculatoare şi de comunicaţii, servicii de
magazin fizic
sau on-line de comercializare cu amănuntul şi/
sau cu ridicată.

───────

(210) M 2019 07282
(151) 11/10/2019
(732) MALCOLM BEECH

PRODUCTIONS S.R.L., CALEA
VĂCĂREŞTI NR. 391, SUN
OFFICES, INTRAREA A,
ETAJ 3, SECTOR 4, CAMPUS
REGISTRATION 03, BIROU
313, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SCA TUCA ZBARCEA SI
ASOCIATII, SOS NICOLAE
TITULESCU, NR. 4-8, AMERICA
HOUSE, ARIPA DE VEST, ET. 8,
SECT. 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

WINGS OF STRENGTH
ROMANIA MUSCLE FEST

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
21.03.13; 07.05.25; 01.15.05; 06.19.01;
24.01.13

(591) Culori revendicate:negru, gri, rosu,
galben, crem, maro, argintiu

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
închirierea de standuri de
vânzare, căutarea de sponsorizări, promovarea
evenimentelor competitiilor de divertisment,
promovarea
evenimentelor competitiilor sportive, strângerea
la un loc, în beneficiul terţilor a unor produse
diverse
(exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod prin
mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
publicitate on-line
într-o reţea computerizată.
41. Organizarea de competiţii de divertisment,
organizarea de competiţii sportive, servicii de
amuzament,
servicii de divertisment, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, efectuarea antrenamentelor de fitness,
organizarea concursurilor de
frumuseţe, informaţii despre divertisment,
prezentarea prestaţiilor live, organizarea de
concursuri de
culturism, spectacole cu culturisti și ceremonii de
premiere, servicii de impresariat, rezervare de
locuri
pentru spectacole, închiriere de decoruri pentru
spectacole.

───────

(210) M 2019 07284
(151) 11/10/2019
(732) PREMIUM CLOTHING SRL,

CALEA FAGARASULUI NR. 8, ET.
2, JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
Hanorock

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────
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(210) M 2019 07285
(151) 11/10/2019
(732) ART&CRAFT DESIGN S.R.L.,

STR. ARDEALULUI NR. 9A,
ET. 1, ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Once upon a time

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.10

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

clase:
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, , de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.
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.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile).
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
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).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 07286
(151) 11/10/2019
(732) COSMO PHARM S.R.L. , B-

DUL CORNELIU COPOSU, NR.
5, BL. 103, SC.3, ET.7, AP.74,
SECTOR 3, BUCURESTI, 704911,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL
DE ARGINT NR. 68, ET. 2, AP. 4,
SECTOR 4, BUCUREŞTI , 040558,
ROMANIA

(540)

Colonox Colon DETOX

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.17
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(591) Culori revendicate:negru, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice, substanțe dietetice
de uz medical, suplimente alimentare de uz
medical.

───────

(210) M 2019 07287
(151) 11/10/2019
(732) COSMO PHARM S.R.L. , B-

DUL CORNELIU COPOSU, NR.
5, BL. 103, SC.3, ET.7, AP.74,
SECTOR 3, BUCURESTI, 704911,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL
DE ARGINT NR. 68, ET. 2, AP. 4,
SECTOR 4, BUCUREŞTI , 040558,
ROMANIA

(540)

HEPANOX Protect DETOX

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.17; 26.11.06; 26.02.07

(591) Culori revendicate:negru, verde,
turcoaz

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

5. Produse farmaceutice, substanțe dietetice
de uz medical, suplimente alimentare de uz
medical.

───────

(210) M 2019 07288
(151) 11/10/2019
(732) PAUL GABOR-ILIESCU, STR.

DĂNULEȘTI NR.7, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
RONAȘTERE

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 07289
(151) 11/10/2019
(732) ROXANA-IOANA GABOR-

ILIESCU, STR. DĂNULEȘTI
NR.7, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CĂLĂTORIA SPRE TINE

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 07290
(151) 11/10/2019
(732) FLORARIA STANIS ARAD - FLORI

DE LUX, STR. MUREȘULUI NR.2,
JUD. ARAD, SÂNTANA, ARAD,
ROMANIA

(740) CABINET ACSINTE PAULA
ADRIANA, BDUL DECEBAL NR.
17, BL. S16, AP. 30, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Florăria Stăniș FLORI DE LUX
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(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.24; 24.09.01; 24.09.03; 24.09.05;
25.01.05

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

clase:
31. Plante și flori naturale, flori, flori tăiate, flori
uscate, plante cu flori, semințe de flori, bulbi
de flori, coroane de flori funerare, buchete din
flori uscate, corsaje din flori proaspete, ghirlande
din flori naturale, buchete din flori naturale,
aranjamente din flori proaspete, aranjamente din
flori naturale, flori uscate pentru decorare, plante
și flori naturale, buchete de flori uscate, coronițe
din flori uscate, coroane de flori proaspăt
tăiate, aranjamente din flori uscate în scopuri
decorative.
35. Servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
flori, servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la flori, publicitate online, servicii de comenzi
online computerizate, organizare de expoziții
de flori și plante în scopuri comerciale sau
publicitare.
44. Aranjamentul florilor, servicii oferite de
florării, servicii de amenajare a aranjamentelor
florale pentru interiorul clădirilor.

───────

(210) M 2019 07291
(151) 11/10/2019
(732) ELENA-FLORENTINA IONIȚĂ,

STR. TELEGA NR. 6, ET. 5, AP.
30, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
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)

LA ARȚAR

(531) Clasificare Viena: 05.03.04; 05.03.15;
27.05.01

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, coordonare şi organizare
de evenimente, organizare de evenimente de
ceremonie, consultanţă în materie de planificare
de evenimente cu scop cultural și educativ,
organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment şi sportiv, servicii de maestru
de ceremonii pentru petreceri şi evenimente
speciale, divertisment în timp real şi servicii de
divertisment muzical, organizare şi planificarea
de petreceri, organizare de expoziţii pentru
divertisment, organizare de conferinţe, expoziţii
şi concursuri cu scop cultural educativ.

───────
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(210) M 2019 07292
(151) 11/10/2019
(732) BOGDAN STANCA, BD. NICOLAE

CARAMFIL NR.71-73, INTRAREA
SIMIONESCU, ET.1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 014142, ROMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, BDUL
CAROL I NR. 54, INTRAREA B,
ET. 3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

COCORICO The All-
Natural Chicken Brand

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone

2758)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malț.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.

───────

(210) M 2019 07293
(151) 11/10/2019
(732) ANDREI-SABIN DRAGOMIR,

STR. LAMASENI NR. 2, SECTOR
6, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BlackStore

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

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
Strângerea la un loc în folosul terților a
unei game variate de bunuri în special:
sisteme de supraveghere pentru locuințe,
electronice auto (camere video, încărcătoare,
redresoare, alarme), sisteme audio (boxe
portabile și sisteme auto), aparate manichiură-
pedichiură, lenjerii de pat, accesorii telefon (căști
bluetooth, încărcătoare), exceptând transportul
lor, permițând clienților să vadă și 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 comanda prin poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin interemediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de agenții de import-export.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurlor, organizarea de călătorii.

───────
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(210) M 2019 07294
(151) 11/10/2019
(732) BOGDAN STANCA, BD. NICOLAE

CARAMFIL NR.71-73, INTRAREA
SIMIONESCU, ET.1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 014142, ROMANIA

(740) FRISCH&PARTNERS SRL,
BDUL CAROL NR. 54B, AP.
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CocoRico 1982 The All-
Natural Chicken Brand

(531) Clasificare Viena: 03.07.03; 27.05.01;
27.07.01; 26.02.03; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2758)

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malț.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.

───────

(210) M 2019 07295
(151) 11/10/2019
(732) BOGDAN STANCA, BD. NICOLAE

CARAMFIL NR.71-73, INTRAREA
SIMIONESCU, ET.1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 014142, ROMANIA

(740) FRISCH&PARTNERS SRL,
BDUL CAROL NR. 54B, AP.
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CocoRico

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.04;
03.07.03; 03.07.24

(591) Culori revendicate:albastru (Pantonr
2758)

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malț.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.

───────
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(210) M 2019 07296
(151) 11/10/2019
(732) CALIN IONEL COMAN, STR.

NICOLAE DARABAN NR. 14,
JUDEȚUL ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR. 33,
AP. 7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
HANDSOME WOLF

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

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

───────

(210) M 2019 07297
(151) 11/10/2019
(732) SC UNIDOOS PARA LA MUSICA

SRL, ALEEA LOTUS NR. 6, BL.
12A, SC. A, ET. 2, AP. 9, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

hi SUSHI BAR

(531) Clasificare Viena: 27.05.07; 27.05.12;
27.05.15; 29.01.12

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

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 07298
(151) 11/10/2019
(732) DECENT REAL ESTATE SRL,

STR. NICOLAE IORGA NR. 24,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, 500057,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) SC APPELLO BRANDS SRL ,
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SB,
ROMANIA

(540)

DECENT Real Estate

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 27.05.01;
29.01.13

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

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────



E R A T Ă

Referitor la depozitul M 2019 07187 din 08.10.2019, publicat în data de
17.10.2019, dintr-o eroare materială clasa 41 a fost eronat publicată. 

Clasa corectă este: servicii foto video, respectiv: fotografie, editare video,
înregistrare video. 


