
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE
12/02/2019

PUBLICATE ÎN DATA DE 19/02/2019



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
12/02/2019

2

Cereri Mărci publicate în 19/02/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 00598 12/02/2019 Recipiente Cosmetice Cristian

S.R.L.
RC

MIHAJLOVIC
ELSEWHERE

9 M 2019 00902 12/02/2019 ELEMENT INDUSTRIAL SRL ELI PARKS

10 M 2019 00903 12/02/2019 ELEMENT INDUSTRIAL SRL ELI

11 M 2019 00904 12/02/2019 AURELIU MARIAN
SURULESCU

FII AI ROMÂNIEI

12 M 2019 00905 12/02/2019 LAURA-CRISTINA OROS

13 M 2019 00906 12/02/2019 HIPOO RETAIL SRL-D DOCTOR SHIELD

14 M 2019 00907 12/02/2019 SHEN XINGCHONG

15 M 2019 00908 12/02/2019 ASOCIATIA PENTRU RELATII
COMUNITARE

The Industry of Good

16 M 2019 00909 12/02/2019 ASOCIATIA PENTRU RELATII
COMUNITARE

Industria Binelui

17 M 2019 00910 12/02/2019 NORDIC RESTAURANTS SRL NORDIC RESTAURANTS

18 M 2019 00911 12/02/2019 RĂZVAN VASILE ŞUTA FORD MUSTANG ROMÂNIA

19 M 2019 00912 12/02/2019 SC ROTAKT SRL TEHNOSFERA

20 M 2019 00913 12/02/2019 EASY BOOKING & TOUR SRL CAMPION TOUR

21 M 2019 00914 12/02/2019 CRISTIAN-RADU OLTEANU VIZUALIST

22 M 2019 00915 12/02/2019 ASOCIATIA PENTRU RELATII
COMUNITARE

Imagine Days

23 M 2019 00916 12/02/2019 ASOCIAȚIA CSR NEST ZERO WASTE PROJECT

24 M 2019 00917 12/02/2019 ASOCIAȚIA CSR NEST ZERO WASTE for RECYCLING

25 M 2019 00918 12/02/2019 SC AGRO COSM SRL FRĂȚIA BACILOR ARDELENI

26 M 2019 00919 12/02/2019 GINA-NORELA CALAGIU ACTIVATOR 360

2 M 2019 00832 12/02/2019 SC GLOBAL RECORDS SRL SPN 99

3 M 2019 00893 12/02/2019 BERARIA H SRL CRAFT BEER REVOLUTION

4 M 2019 00894 12/02/2019 MATEI-BOGDAN IORGA Fistichiu

5 M 2019 00895 12/02/2019 MATEI-BOGDAN IORGA Foodica

6 M 2019 00896 12/02/2019 DIOV NEW SOLUTIONS SRL DIOV new solutions

7 M 2019 00898 12/02/2019 MARVEL SRL marvel

8 M 2019 00901 12/02/2019 ALEKSANDRA-SASKA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
27 M 2019 00920 12/02/2019 S.C. GRUP PATROL GUARD

S.R.L.
GRUP PATROL GUARD
SECURITY

28 M 2019 00921 12/02/2019 ADRIAN IARCA ebio.ro

29 M 2019 00922 12/02/2019 ADRIAN IARCA nex.ro

30 M 2019 00923 12/02/2019 CORNELIA MĂDĂLINA ENE SENSY

31 M 2019 00924 12/02/2019 CONSTANTIN BOSÎNCEANU upgradeacademy

32 M 2019 00925 12/02/2019 OPERA COMICA PENTRU
COPII

POVESTE DE CRĂCIUN

33 M 2019 00926 12/02/2019 EDITURA PARALELA 45 SA EDITURA PARALELA 45

34 M 2019 00927 12/02/2019 LYSNART SERUTNEV SRL MIKE'S BURGERS

35 M 2019 00929 12/02/2019 GEORGETA CARMEN
DRUGESCU-RĂDULESCU

Domniţa Frăguţa

36 M 2019 00930 12/02/2019 TEAM FIRST SOFTWARE &
CONSULTING SRL

TFS TEAM FIRST SOFTWARE
& CONSULTING

37 M 2019 00931 12/02/2019 TEAM FIRST SOFTWARE &
CONSULTING SRL

TFS TeamSFA

38 M 2019 00932 12/02/2019 SC PRAXIS MEDICA SRL praxis MEDICA

39 M 2019 00933 12/02/2019 SILVEANU EMIL ZANZEEBAR

40 M 2019 00934 12/02/2019 TEAM FIRST SOFTWARE &
CONSULTING SRL

TFS TeamApps

41 M 2019 00935 12/02/2019 TEAM FIRST SOFTWARE &
CONSULTING SRL

TFS TeamPos

42 M 2019 00936 12/02/2019 TEAM FIRST SOFTWARE &
CONSULTING SRL

TFS TeamSal

43 M 2019 00937 12/02/2019 TIMLIGHT S.R.L. TimLight

44 M 2019 00938 12/02/2019 VALERIU DARII LEGENDA HAIDUCULUI

45 M 2019 00939 12/02/2019 SC MXM LOGISTICS SRL Lider

46 M 2019 00940 12/02/2019 NORDICA TURISM S.R.L. weSKI MUNTELE MIC

47 M 2019 00941 12/02/2019 EXCEL DEVELOPMENT SRL SLATINA MALL

48 M 2019 00942 12/02/2019 EXCEL DEVELOPMENT SRL Excel Development

49 M 2019 00943 12/02/2019 REMARC DENT SRL REMARC dent CENTRU
STOMATOLOGIC pentru
zâmbete remarcabile

50 M 2019 00944 12/02/2019 ION FANDARAC Editura Eminescu AZI

51 M 2019 00945 12/02/2019 NICOLAUS COM SRL HOTEL STEFANI
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
52 M 2019 00946 12/02/2019 NICOLAUS COM SRL ArtHOTEL

53 M 2019 00947 12/02/2019 FLORINA-GAROFITA
MOLDOVAN

MIARMA SHOES
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(210) M 2019 00598
(151) 12/02/2019
(732) Recipiente Cosmetice Cristian

S.R.L., STRADA CALEA CLUJULUI
NUMAR 220, AP. 1, JUDEŢ BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD. DACIA, NR.
48, BL. D-10, AP. 3, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410346, ROMANIA

(540)

RC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

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

8. Instrumente pentru igienă și frumusețe pentru
oameni și animale, acționate manual, respectiv,
seturi de manichiură, seturi de manichiură,
electrice, seturi de pedichiură, pensete pentru
cuticule/cleşti pentru cuticule, aparate de lustruit
unghiile, electrice sau neelectrice/bureţi de
şlefuit pentru unghii, electrici sau neelectrici,
truse de bărbierit, pensete pentru îndepărtarea
părului, ustensile de mână pentru ondularea
părului, cleşti pentru ondulare, aparate pentru
perforarea urechilor, ondulatoare pentru gene,
cleşti pentru unghii, unghiere, electrice sau
neelectrice.
21. Recipiente pentru cosmetice, cutii de sticlă,
cutii de săpun, savoniere/vase pentru săpun,
pudriere, truse de voiaj/genţi de cosmetice
dotate, suporturi pentru periile de bărbierit/
suporturi pentru periile de bărbierit, ustensile
cosmetice și de toaletă, respectiv, spatule
cosmetice, perii pentru sprâncene, perii pentru
gene, bureţi pentru machiaj, perii pentru machiaj,
perii pentru unghii, bureţi pentru pudră, perii
pentru bărbierit.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 00832
(151) 12/02/2019
(732) SC GLOBAL RECORDS SRL,

STR. CATEDRALA TINERETULUI
NR. 3, CAMERA 1, COSTINEȘTI,
JUDEŢUL CONSTANŢA, SCHITU,
907091, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.17;
27.07.02

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

SPN 99
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(210) M 2019 00893
(151) 12/02/2019
(732) BERARIA H SRL, STR. KISELEFF

NR. 32, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) KEYPI - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127, BL.
2, SC. C, AP. 91, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011337, ROMANIA

(540)

CRAFT BEER REVOLUTION

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 02.09.14; 19.07.01; 19.08.05

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

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

───────

(210) M 2019 00894
(151) 12/02/2019
(732) MATEI-BOGDAN IORGA, STR.

DRUMUL TABEREI NR. 37,
BL. Z43, AP. 18, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Fistichiu

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

clase:
31. Cereale şi seminţe crude şi neprocesate.

───────

(210) M 2019 00895
(151) 12/02/2019
(732) MATEI-BOGDAN IORGA, STR.

DRUMUL TABEREI NR. 37,
BL. Z43, AP. 18, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Foodica

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.09.01; 02.09.08; 02.09.12; 26.11.13

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

31. Cereale şi seminţe crude şi neprocesate.
───────
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(210) M 2019 00896
(151) 12/02/2019
(732) DIOV NEW SOLUTIONS SRL,

ŞOSEAUA STEFAN CEL MARE
NR. 303, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

DIOV new solutions

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.24; 26.11.01; 26.05.17

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, ceară de lustruire auto, articole
de parfumerie și odorizante, creme de lustruit,
preparate pentru lustruit, ceară pentru lustruit,
produse de lustruit metalul.
10. Articole ortopedice, dispozitive terapeutice
și de asistență adaptate pentru persoane cu
handicap, aparate de masaj.
12. Părți și accesorii pentru vehicule, huse
pentru volan, vehicule, huse semiajustabile
pentru vehicule, dispozitive de tractare din metal
pentru vehicule.

───────

(210) M 2019 00898
(151) 12/02/2019
(732) MARVEL SRL, STR.

LUCEAFARULUI NR. 1261A, JUD.
SUCEAVA, IPOTESTI, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

marvel

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
27.05.17; 26.15.01; 02.01.23

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

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

───────

(210) M 2019 00901
(151) 12/02/2019
(732) ALEKSANDRA-SASKA

MIHAJLOVIC, STR. DR. VICTOR
PAPILLIAN NR. 16, BL. E3, SC.
1, AP. 7, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA,
CALEA CĂLĂRAŞILOR NR. 117,
BL. 45, ET. 4, AP. 12, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ELSEWHERE

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

18. Genți de plajă, sacoșe de umăr, bagaje,
pungi, portofele și alte accesorii, bastoane,
umbrele și parasolare.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului.
35. Servicii de comerţ cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de publicitate
referitoare la îmbrăcăminte, servicii de comenzi
online, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, furnizare de informații
comerciale de afaceri prin intermediul unui
site, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, servicii de publicitate și
reclamă, publicitate și reclamă prin intermediul
televiziunii, radioului, poștei, Servicii de comerț
cu amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte.

───────
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(210) M 2019 00902
(151) 12/02/2019
(732) ELEMENT INDUSTRIAL SRL,

ALEEA ALEXANDRU NR. 30,
PARTER, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ELI PARKS

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.04.07

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

clase:
35. Publicitate, vânzare de imobile.
36. Servicii imobiliare, inclusiv închirieri de
imobile.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii şi mentenanţă
referitoare la construcţii.

───────

(210) M 2019 00903
(151) 12/02/2019
(732) ELEMENT INDUSTRIAL SRL,

ALEEA ALEXANDRU NR. 30,
PARTER, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ELI

(531) Clasificare Viena: 26.04.01; 26.04.06;
27.05.01; 27.05.02

(591) Culori revendicate:albastru

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

35. Publicitate, vânzare de imobile.
36. Servicii imobiliare, inclusiv închirieri de
imobile.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii şi mentenanţă
referitoare la construcţii.

───────

(210) M 2019 00904
(151) 12/02/2019
(732) AURELIU MARIAN SURULESCU,

STR. BRAŞOV NR. 18, BL.
F1, SC. D, AP. 58, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
FII AI ROMÂNIEI

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

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

───────

(210) M 2019 00905
(151) 12/02/2019
(732) LAURA-CRISTINA OROS, STR.

MILCOVULUI NR. 14, BL. PB1, AP.
2, JUDDEŢUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 02.01.20



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
12/02/2019

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

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

───────

(210) M 2019 00906
(151) 12/02/2019
(732) HIPOO RETAIL SRL-D, COMUNA

BLEJOI NR. 325, JUDEŢUL
PRAHOVA, SAT TINTARENI,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

DOCTOR SHIELD

(531) Clasificare Viena: 03.02.07; 03.02.24;
19.13.22; 27.05.02; 27.05.08; 29.01.13

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

clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice , aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea

sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compact-
discuri, DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, functii de birou,
regruparea în avantajul terţilor a unei varietăţi
de produse (cu excepţia transportului acestora)
permiţând clienţilor să le vadă şi să le cumpere
comod, aceste servicii putând fi furnizate
de magazine de vânzare cu amănuntul, de
magazine engros, de distribuitoare automate,
prin cataloage de comandă sau prin mijloace
electronice, de exemplu, prin
intermediul site-urilor web sau a programelor de
televiziune pentru cumpărături.

───────

(210) M 2019 00907
(151) 12/02/2019
(732) SHEN XINGCHONG, STR. ŞTEFAN

CEL MARE NR. 39, BL. 32, SC. A,
AP. 21, SECTOR 2, BUCUREŞTI ,
020146, BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
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(531) Clasificare Viena: 02.05.23
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Huse telefoane, huse tabletă, încărcător auto,
încărcător priză, cablu de date, selfie-stick,
accesorii pentru
telefoane (handsfree), suport auto pentru
telefon, acumulatori telefon şi tablete, folii pentru
telefoane, baterie,
accesorii telefoane şi tablete.

───────

(210) M 2019 00908
(151) 12/02/2019
(732) ASOCIATIA PENTRU RELATII

COMUNITARE, BD. 1 DECEMBRIE
1918 NR. 4, ET. 1, AP. 7, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 400699,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)
The Industry of Good

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice , aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compact-
discuri, DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
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).
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 00909
(151) 12/02/2019
(732) ASOCIATIA PENTRU RELATII

COMUNITARE, BD. 1 DECEMBRIE
1918 NR. 4, ET. 1, AP. 7, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 400699,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)
Industria Binelui

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice , aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compact-
discuri, DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
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
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tipar (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse 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).
, 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 00910
(151) 12/02/2019
(732) NORDIC RESTAURANTS SRL,

STR. GARA HERĂSTRĂU NR.
4D, CLĂDIREA C, COMPLEXUL
GREEN COURT BUCUREŞTI,
ET. 7, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
VIORELE NR. 51, BL. 37, SC. 2,
AP. 63, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040425

(540)

NORDIC RESTAURANTS

(531) Clasificare Viena: 01.01.02; 27.05.01;
29.01.12

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

41. Servicii educative în domeniul tehnologiei
alimentelor, în special în domeniul patiseriei și
cofetăriei, servicii
educative pentru pregătirea personalului din
domeniul patiseriei și cofetăriei, activităţi de
formare pentru

patiseri şi cofetari, furnizare de cursuri de
formare, în special în domeniul patiseriei și
cofetăriei, furnizare
de cursuri de pregătire, în special în domeniul
patiseriei și cofetăriei, furnizare de cursuri de
instruire, în
special în domeniul patiseriei și cofetăriei,
organizare de cursuri de formare, în special în
domeniul patiseriei
și cofetăriei, organizare de cursuri de pregătire,
în special în domeniul patiseriei și cofetăriei,
organizare
de cursuri de instruire, în special în domeniul
patiseriei și cofetăriei.
43. Servicii oferite de restaurante, cafenele,
cantine, servicii de catering de alimente și
băuturi, servicii de restaurante cu autoservire,
servicii de snack-bar-uri,
consiliere în domeniul culinar, sculptură
culinară, servicii de consultanță în domeniul
artelor culinare, servicii oferite de baruri,
servicii de bufet, servicii de bufete cu
autoservire, organizare de recepții pentru
nunți (spații), organizare de banchete (spațiu),
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, preparare de
mâncaruri pentru alte persoane, pe bază
de subcontractare, prepararea alimentelor,
rezervări pentru restaurante și mese, servicii de
alimentaţie publică, servicii de ceainărie, servicii
de gătit, servicii de degustare de vinuri (furnizare
de băuturi), servicii de terasă berărie, servicii în
domeniul gustărilor, servicii oferite de rotiserii,
servicii prestate de localurile unde se servește
înghețată, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servire
de băuturi alcoolice, furnizare de spații special
amenajate pentru banchete și evenimente
sociale pentru ocazii speciale, furnizare de spații
și materiale pentru târguri și expoziții, furnizare
de spații și materiale pentru conferințe, expoziții
și reuniuni, închiriere de săli de reuniune,
închiriere de săli pentru evenimente sociale,
închiriere de scaune, mese, veselă, lenjerie de
masă.

───────
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(210) M 2019 00911
(151) 12/02/2019
(732) RĂZVAN VASILE ŞUTA , STR.

TÂRGU NEAMŢ NR. 15, BL. A15,
SC. 3, ET. 4, AP. 43, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FORD MUSTANG ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena: 03.03.01; 26.11.06;
29.01.12; 27.05.01

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea la un loc în beneficiul terţilor
a produselor diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, servicii asigurate
de magazine en gross sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice (site-uri web sau
emisiuni de teleshopping), servicii de import-
export.
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 00912
(151) 12/02/2019
(732) SC ROTAKT SRL, BD. NICOLAE

BĂLCESCU NR. 75, JUDEŢUL
VÂLCEA, RÂMNICU VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

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

(540)

TEHNOSFERA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.04; 29.01.13

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

clase:
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 00913
(151) 12/02/2019
(732) EASY BOOKING & TOUR SRL,

STR. TINERETULUI NR. 9, BL.
129, SC. D, AP. 11, JUDEŢUL
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)
CAMPION TOUR

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

39. Servicii de turism, servicii de ghizi de turism,
rezervarea călătoriilor prin intermediul agenţiilor
de turism, servicii specifice agenţiilor de
turism pentru organizarea călătoriilor, servicii de
agenţie de turism pentru organizarea călătoriilor,
servicii de agenţii de turism pentru călătorii de
afaceri, servicii specifice agenţiilor de turism
care constau în informaţii privind călătoriile,
transportul, tarife şi modalităţi de transport,
servicii de rezervări (transport), servicii de
agenţie de turism pentru organizarea de vacanţe,
servicii specifice agenţiilor de turism, respectiv
realizarea rezervărilor pentru transport, servicii
de agenţie de turism, şi anume organizarea
transportului pentru călători, furnizare de indicaţii
rutiere pentru scopuri turistice, organizare de
rute turistice, organizări de circuite turistice,
servicii de informaţii turistice, coordonare de
tururi turistice, servicii de vizitare a obiectivelor
turistice, ghid turistic şi excursii, servicii de ghizi
şi informaţii turistice, organizare şi realizare
de vizite turistice, servicii de rezervare pentru
circuite turistice, furnizare de informaţii de
călătorie pentru turişti, servicii de agenţie pentru
organizarea de circuite turistice, furnizare de
informaţii pe internet despre călătorii turistice,
servicii de rezervare de bilete pentru călătorii şi
circuite turistice, vizitarea obiectivelor turistice,
organizarea de rute turistice (transport), servicii
ale ghidelor turistice personale, organizare de
circuite turistice cu ghid, organizare de plimbări
turistice cu ghid, servicii de transport pentru
excursii turistice, servicii de organizare de
excursii pentru turişti, organizare de plimbări
turistice cu ghid pentru terţi, servicii de

organizare şi ghidaj pentru circuite şi vizite
turistice, furnizare de informaţii pentru turişti
despre excursii şi tururi de oraş, servicii de
rezervări oferite de agenţii pentru tururi pentru
vizitarea obiectivelor turistice.

───────

(210) M 2019 00914
(151) 12/02/2019
(732) CRISTIAN-RADU OLTEANU, STR.

AVIATOR MIRCEA ZORILEANU
NR. 38, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
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)
VIZUALIST

(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)
40. Tratarea materialelor. (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,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2019 00915
(151) 12/02/2019
(732) ASOCIATIA PENTRU RELATII

COMUNITARE, BD. 1 DECEMBRIE
1918 NR. 4, ET. 1, AP. 7, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 400699,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)
Imagine Days

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice , aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de stocare a datelor, discuri de vinil,
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitale, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, software
pentru computere, dispozitive pentru stingerea
incendiilor. (Solicităm protecție 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 protecție pentru întreaga listă
de produse 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)

───────

(210) M 2019 00916
(151) 12/02/2019
(732) ASOCIAȚIA CSR NEST, STR.

G-RAL EREMIA GRIGORESCU
NR. 5, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, SOS. NICOLAE TITULESCU
NR.94, BL.14 A, SC.4, AP.127,
SECTOR 1, BUCURESTI

(540)
ZERO WASTE PROJECT

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

39. Eliminare (ridicare şi transport) deșeuri,
colectarea de bunuri reciclabile (transport).
40. Tratamentul deșeurilor (transformare),
reciclarea deșeurilor, reciclarea deșeurilor şi a
gunoaielor, sortarea deșeurilor şi a materialelor
reciclabile, tratarea (recuperarea) materialelor
din deșeuri, servicii de tratare a solului, a apei
şi a deșeurilor (servicii de refacere a mediului),
tratarea deșeurilor în domeniul controlului
poluării mediului, servicii de distrugere a
deșeurilor, consultanţă în domeniul reciclării
deșeurilor.

───────

(210) M 2019 00917
(151) 12/02/2019
(732) ASOCIAȚIA CSR NEST, STR.

G-RAL EREMIA GRIGORESCU
NR. 5, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, SOS. NICOLAE TITULESCU
NR.94, BL.14 A, SC.4, AP.127,
SECTOR 1, BUCURESTI

(540)
ZERO WASTE for RECYCLING
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Eliminare (ridicare şi transport) deșeuri,
colectarea de bunuri reciclabile (transport).
40. Tratamentul deșeurilor (transformare),
reciclarea deșeurilor, reciclarea deșeurilor şi a
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gunoaielor, sortarea deșeurilor şi a materialelor
reciclabile, tratarea (recuperarea) materialelor
din deșeuri, servicii de tratare a solului, a apei
şi a deșeurilor (servicii de refacere a mediului),
tratarea deșeurilor în domeniul controlului
poluării mediului, servicii de distrugere a
deșeurilor, consultanţă în domeniul reciclării
deșeurilor.

───────

(210) M 2019 00918
(151) 12/02/2019
(732) SC AGRO COSM SRL, COMUNA

APAHIDA, STR. 1 MAI NR.
40, JUDEȚUL CLUJ, SAT
SANNICOARA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

FRĂȚIA BACILOR ARDELENI

(531) Clasificare Viena: 03.04.02; 03.04.11;
26.02.01; 26.13.01; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 00919
(151) 12/02/2019
(732) GINA-NORELA CALAGIU,

STR. DR. LOUIS PASTEUR NR.
47, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ACTIVATOR 360

(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)
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 00920
(151) 12/02/2019
(732) S.C. GRUP PATROL GUARD

S.R.L., COMUNA OBREJA NR.
79, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN,
SAT CIUTA, CARAȘ SEVERIN,
ROMANIA

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

(540)

GRUP PATROL
GUARD SECURITY

(531) Clasificare Viena: 24.01.09; 03.07.01;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:gri, albastru, alb,
negru, portocaliu

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

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. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 00921
(151) 12/02/2019
(732) ADRIAN IARCA, STR. LIVIU

REBREANU NR. 5, BL. 52, SC. 3,
AP. 89, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030882, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ebio.ro

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de comerț.
36. Servicii de schimb valutar.

───────

(210) M 2019 00922
(151) 12/02/2019
(732) ADRIAN IARCA, STR. LIVIU

REBREANU NR. 5, BL. 52, SC. 3,
AP. 89, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030882, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
nex.ro

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

35. Servicii de comerț.
36. Servicii de schimb valutar.

───────

(210) M 2019 00923
(151) 12/02/2019
(732) CORNELIA MĂDĂLINA ENE, STR.

ȘOIMUȘ NR. 101, BL. 1, SC. 1, AP.
7, ET. 2, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SENSY

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

35. Marketing promoțional, marketing pe
internet, campanii de marketing, publicitate și
marketing, consultanță în marketing, marketing
pentru evenimente, informații de marketing,
analiza tendințelor de marketing, analiza
în domeniul marketingului, consultanță în
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publicitate și marketing, servicii de planificare
de strategii de marketing, servicii de consiliere
privind marketingul, servicii de marketing în
domeniul restaurantelor, marketing de produse
și servicii pentru alte persoane, servicii de
marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale.

───────

(210) M 2019 00924
(151) 12/02/2019
(732) CONSTANTIN BOSÎNCEANU,

STR. STATIUNII NR. 11, BL.E9,
SC.A, AP.1, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, 720279, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

upgradeacademy

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.02; 26.13.25

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

clase:
41. Academii (educație), servicii educative și
de instruire, servicii educative în arta picturii,
instruire, activități sportive și culturale, servicii
de consiliere în carieră (consiliere educativă sau
instruire).

───────

(210) M 2019 00925
(151) 12/02/2019
(732) OPERA COMICA PENTRU COPII,

CALEA GIULEŞTI NR. 16, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
POVESTE DE CRĂCIUN

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

38. Telecomunicaţii, difuzare de programe
educaţionale, culturale şi de instruire.

41. Educaţie, instruire, cultură, producţie audio-
video, divertisment, activităţi educative şi
culturale, organizare de spectacole, organizare
de târguri, concursuri, ateliere şi workshop-uri
cu scop educativ şi cultural, inclusiv servicii de
impresariat.

───────

(210) M 2019 00926
(151) 12/02/2019
(732) EDITURA PARALELA 45 SA,

B-DUL REPUBLICII NR. 148,
CLADIREA C1, ET. 4, JUD. ARGEŞ,
PITEŞTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

EDITURA PARALELA 45

(531) Clasificare Viena: 26.04.17; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.02; 27.07.01; 29.01.13

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

clase:
16.  Cărţi, publicaţii tipărite, materiale de
instruire sau învăţământ.
35. Servicii de redactare şi editare de cărţi şi
publicaţii, difuzarea (vânzarea) de carte.
39. Distribuire cărţi şi publicaţii (transport).
41. Editare, publicare de cărţi.

───────
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(210) M 2019 00927
(151) 12/02/2019
(732) LYSNART SERUTNEV SRL, STR.

BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU
NR. 14B, ET.1, AP.3, JUD. SĂLAJ,
ZALĂU, SĂLAJ, ROMANIA

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

(540)

MIKE'S BURGERS

(531) Clasificare Viena: 26.11.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 08.05.25; 08.01.07;
11.03.01; 11.03.02

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

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

───────

(210) M 2019 00929
(151) 12/02/2019
(732) GEORGETA CARMEN

DRUGESCU-RĂDULESCU,
STR. TURDA NR. 100, BL. 30B,
SC.A, ET.4, AP.16, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Domniţa Frăguţa

(531) Clasificare Viena: 02.03.01; 27.05.01;
27.05.02

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, Jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din producţie proprie şi a unor terţi (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul siteurilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line, servicii de comerţ cu amănuntul şi/sau
cu ridicata.

───────
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(210) M 2019 00930
(151) 12/02/2019
(732) TEAM FIRST SOFTWARE &

CONSULTING SRL, STRADA
TURNU MAGURELE, NUMAR
270D, CORP C1/1, BIROU 3,
ET. 1, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TFS TEAM FIRST
SOFTWARE & CONSULTING

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.17; 29.01.04

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

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator.
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 00931
(151) 12/02/2019
(732) TEAM FIRST SOFTWARE &

CONSULTING SRL, STRADA
TURNU MAGURELE, NUMAR
270D, CORP C1/1, BIROU 3,
ET. 1, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TFS TeamSFA

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 26.04.01;
26.07.25; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.02

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

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
12/02/2019

la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2019 00932
(151) 12/02/2019
(732) SC PRAXIS MEDICA SRL, STR.

RUFENI, NR. 8A, JUD. IAŞI, IAŞI,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

praxis MEDICA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.09

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

1. Produse chimice destinate industriei, ştiinţelor
fotografice, agriculturii, horticulturii şi silviculturii,
răşini artificiale în stare brută, materiale
plastice în stare brută, îngrăşăminte pentru
pământ, compoziţii extinctoare, preparate pentru
călire şi sudura metalelor, produse chimice
destinate conservării alimentelor, materiale
tanante, adezivi (materiale de lipit) destinate
industriei.
5. Materiale sanitare, substanţe şi preparate
chimice şi reactivi de uz medical şi veterinar.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetelor sau
imaginilor, suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice, mecanisme pentru aparate
cu preplată, case înregistratoare, maşini de

calculat, echipamente pentru tratarea informaţiei
şi calculatoare, extinctoare.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, material
de sutură, analizatoare (aparate) şi imunotestări
cu biocipuri, analizatoare (aparate) de chimie
clinică, analizatoare (aparate) de imunologie.
35. Regruparea la un loc în beneficiul terţilor a
produselor din clasele 1, 5, 9, 10 menţionate
(exceptând transportul), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, servicii de import export şi servicii de
comerţ prin lanţ de magazine a produselor din
clasele 1, 5, 9, 10 menţionate.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
39. Transport, ambalare şi depozitare mărfuri,
distribuţie mărfuri (transport), organizare de
călătorii.
44. Servicii ale unui laborator medical şi
veterinar.

───────

(210) M 2019 00933
(151) 12/02/2019
(732) SILVEANU EMIL, STRADA TURNU

MĂGURELE, NUMAR 21, BL. A15,
SC. 1, ET. 4, AP. 24, 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)

ZANZEEBAR

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.21;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
restaurant şi bistro, servicii de catering, servicii
oferite de baruri, cafenele, snack-bar-uri.

───────

(210) M 2019 00934
(151) 12/02/2019
(732) TEAM FIRST SOFTWARE &

CONSULTING SRL, STRADA
TURNU MAGURELE, NUMAR
270D, CORP C1/1, BIROU 3,
ET. 1, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI, NR.11, BL.F1, SC.C,
AP.26, SECTOR 3, BUCUREŞTI

(540)

TFS TeamApps

(531) Clasificare Viena: 01.05.01; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

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

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu

preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator.
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 00935
(151) 12/02/2019
(732) TEAM FIRST SOFTWARE &

CONSULTING SRL, STRADA
TURNU MAGURELE, NUMAR
270D, CORP C1/1, BIROU 3,
ET. 1, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TFS TeamPos

(531) Clasificare Viena: 16.01.06; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13; 27.05.17

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

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
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înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator.

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 00936
(151) 12/02/2019
(732) TEAM FIRST SOFTWARE &

CONSULTING SRL, STRADA
TURNU MAGURELE, NUMAR
270D, CORP C1/1, BIROU 3,
ET. 1, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TFS TeamSal

(531) Clasificare Viena: 02.07.15; 02.07.23;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu,
alb

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator.
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 00937
(151) 12/02/2019
(732) TIMLIGHT S.R.L., STRADA B-

DUL CONSTRUCTORILOR,
NUMAR 1-3, ET. 2, CAMERA 6,
JUDEŢ TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)
TimLight

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

6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice , aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de stocare a datelor, discuri de vinil,
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitale, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, software
pentru computere, dispozitive pentru stingerea
incendiilor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (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,
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 00938
(151) 12/02/2019
(732) VALERIU DARII, ALE.MOZAICULUI

NR. 8, BL. B8, SC. B, AP. 45,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
LEGENDA HAIDUCULUI

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

5. Elixiruri (preparate farmaceutice).
33. Băuturi alcoolice aperitive, bitter.

───────

(210) M 2019 00939
(151) 12/02/2019
(732) SC MXM LOGISTICS SRL , STR.

MITROPOLIEI NR. 1, BL. B1, SC.
B, AP. 18, JUD. SUCEAVA
SUCEAVA, SUCEAVA , SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

Lider

(531) Clasificare Viena: 05.03.11; 26.01.16;
14.05.02; 02.09.18; 29.01.12; 27.05.17

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

clase:
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
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8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

(210) M 2019 00940
(151) 12/02/2019
(732) NORDICA TURISM S.R.L.,

STRADA DJ, NUMAR 691, KM
7+142, CORP BIROURI 1, JUDEŢ
TIMIŞ, DUMBRAVITA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

weSKI MUNTELE MIC

(531) Clasificare Viena: 06.01.02; 02.01.08;
29.01.14; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

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

clase:
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 00941
(151) 12/02/2019
(732) EXCEL DEVELOPMENT SRL,

STR. DIMITRIE POMPEIU NR. 5-7,
CLĂDIREA CORP C12.1, HALA
DE PRELUCRĂRI MECANICE,
ÎNCĂPEREA 5, ET. 1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
SLATINA MALL

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.

───────

(210) M 2019 00942
(151) 12/02/2019
(732) EXCEL DEVELOPMENT SRL,

STR. DIMITRIE POMPEIU NR. 5-7,
CLĂDIREA CORP C12.1, HALA
DE PRELUCRĂRI MECANICE,
ÎNCĂPEREA 5, ET. 1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Excel Development

(531) Clasificare Viena: 26.04.01; 26.04.09;
29.01.04; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
3553c, 658c, 2186c)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
37. Servicii de dezvoltare (construcţii),
construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
42. Analize industriale şi servicii de cercetare
produse noi la terţi, proiectarea şi dezvolvarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii oferite de baruri şi
cafenele.

───────

(210) M 2019 00943
(151) 12/02/2019
(732) REMARC DENT SRL, STR. AUREL

VLAICU NR. 4, JUDEŢ ALBA, ALBA
IULIA, ALBA, ROMANIA

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

(540)

REMARC dent CENTRU
STOMATOLOGIC pentru

zâmbete remarcabile

(531) Clasificare Viena: 02.09.10; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 26.01.16;
26.01.18

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

clase:
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2019 00944
(151) 12/02/2019
(732) ION FANDARAC, BLD. NICOLAE

GRIGORESCU NR. 29 A, BL. N22,
SC. 2, ET. 2, AP. 38, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Editura Eminescu AZI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

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

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

───────

(210) M 2019 00945
(151) 12/02/2019
(732) NICOLAUS COM SRL, STR. ION

AGÂRBICEANU NR. 9, JUD. SIBIU,
SIBIU, 550049, SIBIU, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)
HOTEL STEFANI

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii de saloane de
frumuseţe, servicii de îngrijire a frumuseţii,
servicii de frumuseţe oferite de un centru SPA.

───────

(210) M 2019 00946
(151) 12/02/2019
(732) NICOLAUS COM SRL, STR. ION

AGÂRBICEANU NR. 9, JUD. SIBIU,
SIBIU, 550049, SIBIU, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)
ArtHOTEL

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii de saloane de
frumusețe, servicii de îngrijire a frumuseții,
servicii de frumusețe oferite de un centru SPA.

───────

(210) M 2019 00947
(151) 12/02/2019
(732) FLORINA-GAROFITA

MOLDOVAN, STR. SAT FILPISU
MARE, COMUNA BREAZA NR.
239, JUD. MURES, REGHIN,
MUREȘ, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, B-DUL DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MIARMA SHOES

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului.
35. Servicii de comerţ cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de publicitate
referitoare la îmbrăcăminte, servicii de comenzi
online, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, furnizare de informații
de afaceri comerciale prin intermediul unui
site, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, servicii de publicitate și
reclamă, publicitate și reclamă prin intermediul
televiziunii, radioului, poștei, servicii de comerț
cu amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte.

───────



Erată Referitor la depozitul M 2018/07716, publicat la data de 29.11.2018, dintr-o eroare materială, numarul clasei de produse a fost publicat greşit, corect fiind:  Clasa 16: Hârtie scris-tipar; hârtie igienică, cartoane duplex-triplex; cartoane tehnice dure; cartoane pentru industria electrotehnică; carton special pentru suport abraziv.  



Erată  Referitor la depozitul M2018/07805, publicat în data de 27.11.2018, dintr-o eroare materiala, reprezentarea grafica a marcii sus mentionate a fost publicata color, corect fiind marca individuala, combinata, alb-negru:                                                     



Erată Referitor la depozitele M 2019/00871, M 2019/00873, M 2019/00869, M 2019/00860 publicate în data de 15.02.2019, se scot de la publicare deoarece plăţile taxelor de depunere şi publicare nu se regăsesc în evidenţele OSIM. 
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