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Cereri Mărci publicate în 19/03/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 01747 12/03/2019 SC PASMATEX SA PASMATEX+100

2 M 2019 01812 12/03/2019 KHAIRAT ALMANAFIE ELEGANCE

3 M 2019 01813 12/03/2019 KHAIRAT ALMANAFIE KARELIA

4 M 2019 01814 12/03/2019 KHAIRAT ALMANAFIE CLEOPATRA

5 M 2019 01815 12/03/2019 KHAIRAT ALMANAFIE SLIMS

6 M 2019 01816 12/03/2019 KHAIRAT ALMANAFIE ROYAL

7 M 2019 01817 12/03/2019 KHAIRAT ALMANAFIE AMERICAN LEGENDS

8 M 2019 01818 12/03/2019 MEWHO S.R.L. 4FNTX

9 M 2019 01819 12/03/2019 UNIT RETAIL GROUP S.R.L. Richi & Co.

10 M 2019 01820 12/03/2019 ANDREEA STROE BOUNTY FAIR

11 M 2019 01821 12/03/2019 SC I.D. LEARNING SRL iDlearning

12 M 2019 01822 12/03/2019 SC PEIESI SRL HAI SA INGINERIM

13 M 2019 01823 12/03/2019 SC PEIESI SRL PEIESI

14 M 2019 01824 12/03/2019 SC FUTURE MEDICAL
SISTEMS SRL

Oraşul sănătăţii; City of health;
Citta della salute; Cité de
guérison

15 M 2019 01825 12/03/2019 SC TFM S&K BUSINESS SRL LAST IMPACT

16 M 2019 01826 12/03/2019 NEJDET YILMAZ Nazifoglu Produse Turcesti La
Tine Acasa

17 M 2019 01828 12/03/2019 ORTANSA MIRELA LOGHIN Lumea lui MOMO

18 M 2019 01829 12/03/2019 ORTANSA MIRELA LOGHIN MOMOLINO

19 M 2019 01830 12/03/2019 SC PRAVI LOGISTIC SRL PRAVI LED

20 M 2019 01831 12/03/2019 CAMELIA MARGARETA
DUDUNĂ

INSPIRA Ştii ce mănânci

21 M 2019 01832 12/03/2019 CAMELIA MARGARETA
DUDUNĂ

Q's inn de bun gust

22 M 2019 01833 12/03/2019 YIWU PAFA TRADING FIRM
(GENERAL PARTNERSHIP)

DOS LUNAS cosmetics

23 M 2019 01834 12/03/2019 HEINEKEN ROMANIA S.A. CIUC

24 M 2019 01835 12/03/2019 HEINEKEN ROMANIA S.A. CIUC WEIZEN BERE
NEFILTRATĂ DIN GRÂU

25 M 2019 01836 12/03/2019 HEINEKEN ROMANIA S.A. CIUC
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2019 01837 12/03/2019 HEINEKEN ROMANIA S.A. CIUC PREMIUM

27 M 2019 01838 12/03/2019 HEINEKEN ROMANIA S.A. CIUC IPA

28 M 2019 01839 12/03/2019 HEINEKEN ROMANIA S.A. CIUC

29 M 2019 01840 12/03/2019 SMART LOGISTIC EVOLUTION
SRL

Viraggo

30 M 2019 01841 12/03/2019 ESSA LIAN DESIGN SRL Essa Liann
WWW.ESSALIAN.COM

31 M 2019 01842 12/03/2019 WINFOR TRADE SRL WInFOr TraDe

32 M 2019 01843 12/03/2019 GRAND ALERT SECURITY SRL GRAND ALERT SECURITY

33 M 2019 01844 12/03/2019 FLIPPIN PANCAKES SRL Dulcegăria Sweet Pastry Studio

34 M 2019 01846 12/03/2019 DAN-FLORIN MATYAS all kids ... impreuna zambim!

35 M 2019 01847 12/03/2019 FLIPPIN PANCAKES SRL SKIUERZ dinamic food

36 M 2019 01848 12/03/2019 SETAM SERVICES SRL Sharp STREAMING

37 M 2019 01849 12/03/2019 EASYPAY SYSTEM SRL EasyPay SYSTEM utilo mat

38 M 2019 01850 12/03/2019 BRAVO MEDIA ADVERTISING
SRL

HAPPY FRIDAY catering

39 M 2019 01851 12/03/2019 SC NESS PROIECT EUROPE
SRL

ness PROIECT EUROPE

40 M 2019 01852 12/03/2019 TTP COFFEE SENSOR SRL TTP Coffee SENSOR
improvements in a box

41 M 2019 01853 12/03/2019 SC TDD ASSETS SRL YOUR Gift

42 M 2019 01854 12/03/2019 CAD TECHNOLOGY PITS SRL CAD TECH www.MAG-
IRIGATII.RO
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(210) M 2019 01747
(151) 12/03/2019
(732) SC PASMATEX SA, STR. JIUL

NR. 2, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300159, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

PASMATEX+100
(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse igienice pentru medicină, plasturi și
materiale pentru pansamente.
10. Articole ortopedice, material de sutură,
dispozitive terapeutice și de asistență adaptate
pentru persoane cu handicap, aparate,
dispozitive și articole pentru alăptarea
bebelușilor.
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
marchize din materiale textile sau sintetice, vele,
fibre textile brute și înlocuitori pentru acestea.
23. Fire de uz textil.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantele, șireturi și broderii, panglici și funde
ca articole de mercerie, nasturi, capse și copci,
ace și ace cu gămălie, flori artificiale, decorațiuni
pentru păr.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcții de clădiri, reparații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și de
cercetare industrială.

45. Servicii juridice.
───────

(210) M 2019 01812
(151) 12/03/2019
(732) KHAIRAT ALMANAFIE , STR.

ALWAZIRIYAH NR. 1, BAGHDAD ,
IRAK

(740) Alecu Bogdan , STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)
ELEGANCE

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

34. Tutun și înlocuitori de tutun, ţigări și trabucuri,
ţigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2019 01813
(151) 12/03/2019
(732) KHAIRAT ALMANAFIE , STR.

ALWAZIRIYAH NR. 1, BAGHDAD ,
IRAK

(740) Alecu Bogdan , STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)
KARELIA

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

34. Tutun și înlocuitori de tutun, ţigări și trabucuri,
ţigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────
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(210) M 2019 01814
(151) 12/03/2019
(732) KHAIRAT ALMANAFIE , STR.

ALWAZIRIYAH NR. 1, BAGHDAD ,
IRAK

(740) Alecu Bogdan , STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)
CLEOPATRA

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

34. Tutun și înlocuitori de tutun, ţigări și trabucuri,
ţigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2019 01815
(151) 12/03/2019
(732) KHAIRAT ALMANAFIE , STR.

ALWAZIRIYAH NR. 1, BAGHDAD ,
IRAK

(740) Alecu Bogdan , STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)
SLIMS

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

34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi trabucuri,
ţigări electronice şi vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2019 01816
(151) 12/03/2019
(732) KHAIRAT ALMANAFIE , STR.

ALWAZIRIYAH NR. 1, BAGHDAD ,
IRAK

(740) Alecu Bogdan , STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)
ROYAL

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

34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi trabucuri,
ţigări electronice şi vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2019 01817
(151) 12/03/2019
(732) KHAIRAT ALMANAFIE , STR.

ALWAZIRIYAH NR. 1, BAGHDAD ,
IRAK

(740) Alecu Bogdan , STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)
AMERICAN LEGENDS

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

34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi trabucuri,
ţigări electronice şi vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────
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(210) M 2019 01818
(151) 12/03/2019
(732) MEWHO S.R.L., BD. ANTENEI

NR. 1A, SAD 2, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

4FNTX

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sportive,
servicii de import și export, intermediere de
cumpărare de produse pentru terți, servicii de
publicitate pentru comercializarea de produse
noi, servicii de promovare și publicitate,
promovare online de rețele informatizate și
pagini web.

───────

(210) M 2019 01819
(151) 12/03/2019
(732) UNIT RETAIL GROUP S.R.L.,

STR. BRAŞOV NR. 28, BL. 719,
SC. B, ET. 9, AP. 73, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Richi & Co.

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24

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

9. Lanţuri pentru ochelari, şnururi pentru
ochelari, lentile pentru ochelari, rame pentru
ochelari, tocuri pentru ochelari, ochelari, ochelari
de soare.
14. Brăţări (bijuterii), brăţări realizate din
textile brodate (bijuterii), broşe (bijuterii),
lanţuri (bijuterii), pandantive pentru brelocuri,
ceasuri şi ceasornice, electrice, cercei, bijuterii,
medalioane (bijuterii), bijuterii cu strasuri (imitaţii
de bijuterii), inele (bijuterii), ace de cravată,
curele de ceas / curele pentru ceasurile de mână/
cureluşe de ceas, ceasuri, ceasuri de mână.
18. Genţi pentru sporturi, genţi, genţi de plajă,
etuiuri pentru carduri (portofele pentru carduri),
etuiuri pentru cardurile de credit (portofele),
huse de îmbrăcăminte pentru călătorie, genţi
de mână, portofele, poşete, curele din piele /
chingi din piele, rucsacuri / genţi de spate,
ghiozdane şcolare /genţi pentru şcoală, curele
din piele (şelărie), geamantane, geamantane cu
roţi, seturi de voiaj (din piele), umbrele, valize.
24. Textile pentru baie, exceptând
îmbrăcămintea, mănuşi de baie, huse pentru
pat / cearşafuri / cuverturi (cearşafuri) / cuverturi
matlasate, huse pentru pat din hârtie, lenjerie
de pat, paturi pentru pat, huse draperii pentru
pat, prosoape de faţă din material textile, paturi
imprimate din material textile, cearsafuri (textile),
prosoape din material textile, carpete textile
agăţate pe pereţi / tapiserie (carpete agăţate pe
pereţi), din material textile.
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25. Ghete, cravate ascot, pantaloni pentru
bebeluşi (lenjerie de corp), bandane (fulare),
sandale de baie, papuci de baie, halate
de baie, căşti de baie, slipuri de baie /
pantaloni scurţi de baie, costume de baie,
îmbrăcăminte pentru plajă, pantofi pentru plajă,
curele (îmbrăcăminte), berete, şaluri cu pene
(articole de îmbrăcăminte de puş la gât), corsaje
(lenjerie), cizme, cizme pentru sporturi, chiloţi tip
boxeri, sutiene, şepci (articole pentru acoperirea
capului), îmbrăcăminte, îmbrăcăminte pentru
gimnastică, îmbrăcăminte din imitaţie din
piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane, gulere
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
corsete, corsete (lenjerie de corp), manşoane /
mansete (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
ciclişti, gulere detaşabile, rochii, capoate,
apărători pentru urechi (îmbrăcăminte), pantofi
sau sandale din iarbă esparto (espadrile),
fitinguri metalice pentru încălţăminte, pantofi de
fotbal / ghete de fotbal, saci pentru picioare,
neîncălziţi electric, încălţăminte, cape de blană,
blănuri (îmbrăcăminte)], trenduri (îmbrăcăminte),
galosi, jartiere, burtiere, mănuşi (îmbrăcăminte),
pantofi pentru gimnastică, cizmuliţe, pălării,
bentiţe (îmbrăcăminte), articole de acoperit
capul pentru purtare, şosete-tălpici, protecţii de
călcâi pentru încălţăminte, glugi (îmbrăcăminte)],
ciorăpărie, jachete (îmbrăcăminte), jersee
(îmbrăcăminte)], rochii tip pulover / rochii
tip salopetă, chimonouri, chiloţi de damă /
chiloţi pantalonaşi, tricotaje (îmbrăcăminte),
cizme din dantelă, trusouri pentru copii
(îmbrăcăminte), egări (jambiere) / jambiere,
egari (pantaloni), costume de gimnastică/balet,
uniforme oficiale, costume de bal mascat,
mănuşi cu un deget, curele cu buzunar pentru
bani (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
motociclişti, aparatori de urechi (îmbrăcăminte),
eşarfe pentru gât (fulare) / fulare (eşarfe pentru
gât), cravate, dispozitive anti-alunecare pentru
încălţăminte, îmbrăcăminte de stradă, salopete /
combinezoane, paltoane bărbăteşti / pardesie,
pălării din hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu
glugă (parka), pelerine, mantale, jupe, batiste
de buzunar, buzunare pentru îmbrăcăminte,
ponchouri, pijamale, îmbrăcăminte de-a gata,
căptuşeli de-a gata (piese de îmbrăcăminte),
sandale, sariuri, saronguri, panglici pentru
purtare, eşarfe, şaluri, plastroane pentru cămăşi,
platei de cămăşi, cămăşi, pantofi, cămăşi cu
mânecă scurtă, căşti de dus, bocanci de
schi, mănuşi de schi, fuste, pantaloni scurţi
tip fustă, bonete, măşti de somn, papuci,
furouri (lenjerie de corp), şosete, branţuri, tălpi
pentru încălţăminte, ghete / sosoni, articole
sport din jerseu, pantofi de sport, maieuri
sport, portjartiere, ciorapi, jachete căptuşite

(îmbrăcăminte), costume, suspensoare / bretele
pentru îmbrăcăminte (suspensoare), ciorapi
care absorb transpiraţia, lenjerie de corp care
absoarbe transpiraţia / desuuri care absorb
transpiraţia, ciorapi care absorb transpiraţia,
flanele / pulovere / hanorace (pulovere), body-
uri (lenjerie de corp), tricouri cu mânecă scurtă,
colanţi, bombeuri pentru încălţăminte, togi,
jobene, pantaloni, turbane, chiloţi, lenjerie de
corp/ desuuri, uniforme, valuri (îmbrăcăminte),
cozoroace (articole pentru acoperirea capului),
veste / jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă, rame
pentru încălţăminte, costume din neopren pentru
schi nautic, broboade.
26. Flori artificiale, fructe artificiale, ghirlande
artificiale, plante artificiale, altele decât pomii
de Craciun, ghirlande artificiale pentru Craciun,
ghirlande artificiale cu lumini pentru Craciun,
coroane artificiale pentru Craciun, coroane
artificiale cu lumini pentru Craciun, insigne
pentru purtare, nu din metale preţioase,
broşe (accesorii de îmbrăcăminte), catarame
(accesorii de îmbrăcăminte), cordoane pentru
îmbrăcăminte, articole decorative pentru păr,
elastice de păr, agrafe de păr / ace de păr, capse,
paiete pentru îmbrăcăminte.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, publicitate, consultanţa
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, informaţii în domeniul
afacerilor, informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, furnizarea de informaţii de contact
comerciale si de afaceri, servicii de intermediere
comercială, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
publicitate directă prin poştă, managementul
interimar al afacerii, studii de marketing, servicii
de informaţii privind marketing-ul, cercetare
de marketing, marketing, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, marketing cu public ţintă, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare.
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───────

(210) M 2019 01820
(151) 12/03/2019
(732) ANDREEA STROE, CALEA

GRIVIŢEI NR. 148, BL. 1, SC. 2,
AP. 45, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BOUNTY FAIR

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

35. Publicitate, administraţie comercială.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 01821
(151) 12/03/2019
(732) SC I.D. LEARNING SRL, STR.

GIOACCHINO ROSSINI NR.
4, PARTER, BL. 4, SC. A, AP.
4, 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)

iDlearning

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, albastru
(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).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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).

───────
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(210) M 2019 01822
(151) 12/03/2019
(732) SC PEIESI SRL, STR. CARPAŢI

NR. 13, BL. 655, SC. A, ET. 1,
AP. 6, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)
HAI SA INGINERIM

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (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 01823
(151) 12/03/2019
(732) SC PEIESI SRL, STR. CARPAŢI

NR. 13, BL. 655, SC. A, ET. 1,
AP. 6, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

PEIESI

(531) Clasificare Viena: 07.11.10; 27.05.01;
26.04.05; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (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).

───────
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(210) M 2019 01824
(151) 12/03/2019
(732) SC FUTURE MEDICAL SISTEMS

SRL, STR. THEOFIL SIMENSCHY
NR. 6, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)
Oraşul sănătăţii; City
of health; Citta della

salute; Cité de guérison
(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).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 01825
(151) 12/03/2019
(732) SC TFM S&K BUSINESS SRL, BD.

TIMIŞOARA NR. 81, CAMERA 1,
BL. M44, SECTOR 6, 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)

LAST IMPACT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24; 26.04.18

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

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

───────
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(210) M 2019 01826
(151) 12/03/2019
(732) NEJDET YILMAZ, STR. ION

CREANGĂ NR. 151, JUDEŢUL
ILFOV, VINATORI, 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)

Nazifoglu Produse
Turcesti La Tine Acasa

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 25.01.19;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
portocaliu, maro, gri

(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 protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
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), (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).

───────

(210) M 2019 01828
(151) 12/03/2019
(732) ORTANSA MIRELA LOGHIN,

STR. GRIGORE COBALCESCU
NR. 51, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Lumea lui MOMO

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2019 01829
(151) 12/03/2019
(732) ORTANSA MIRELA LOGHIN,

STR. GRIGORE COBALCESCU
NR. 51, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MOMOLINO

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
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împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2019 01830
(151) 12/03/2019
(732) SC PRAVI LOGISTIC SRL, ALEEA

IEZERULUI NR.5-7, BL. 134,
JUDEŢ PRAHOVA, PLOIEŞTI,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

PRAVI LED

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, de navigaţie , topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, 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.
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.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
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 industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.

───────

(210) M 2019 01831
(151) 12/03/2019
(732) CAMELIA MARGARETA DUDUNĂ,

STR. ÎNFRĂTIRII NR. 36, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

INSPIRA Ştii ce mănânci

(531) Clasificare Viena: 02.01.23; 26.01.16;
11.01.02; 11.01.04; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17
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(591) Culori revendicate:negru, albastru,
galben

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

43. Servicii oferite de restaurante.
───────

(210) M 2019 01832
(151) 12/03/2019
(732) CAMELIA MARGARETA DUDUNĂ,

STR. ÎNFRĂTIRII NR. 36, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Q's inn de bun gust

(531) Clasificare Viena: 11.01.02; 11.01.04;
11.01.25; 11.03.09; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.07

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

clase:
43. Servicii oferite de restaurante.

───────

(210) M 2019 01833
(151) 12/03/2019
(732) YIWU PAFA TRADING FIRM

(GENERAL PARTNERSHIP),
NO.331.THIRD FLOOR, TIME
SQUARE, NO.388 JIANGDONG
ROAD, YIWU, ZHEJIANG, 322000,
CHINA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DOS LUNAS cosmetics

(531) Clasificare Viena: 02.03.01; 02.03.16;
02.03.23; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17;
27.05.19

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

3. Loţiuni de corp, loţiuni cosmetice, loţiuni de
înfrumuseţare, cremă de corp, creme de mâini
cosmetice, creme cosmetice pentru îngrijirea
pielii, cremă de mâini, produse cosmetice,
lapte (produs cosmetic), balsamuri (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru îngrijirea
pielii, produse cosmetice pentru machiaj,
produse cosmetice pentru unghii, produse
cosmetice pentru buze, produse cosmetice
colorate, geluri, spumă (produse cosmetice),
produse cosmetice pentru sprâncene, preparate
cosmetice, produse cosmetice pentru ochi,
produse cosmetice pentru păr, produse
cosmetice funcţionale, produse cosmetice
naturale, produse cosmetice multifuncţionale,
produse cosmetice organice, machiaj, bază de
machiaj, fonduri de ten, pudră de machiaj,
demachiante, machiaj pentru ochi, machiaj
pentru piele, machiaj pentru unghii, creioane
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pentru machiaj, şampoane, balsamuri pentru
păr, şampon pentru bebeluşi, creme pentru buze,
creme de curăţare, creme pentru cuticule, creme
de protecţie solară, scrub pentru corp, scrub
pentru faţă, scrub pentru mâini, scrub facial,
scrub pentru picioare, scrub de corp, pudră
pentru exfoliere (scrub), scrub pentru exfoliat
corpul, exfoliante, măşti pentru piele, măşti de
frumuseţe, măşti cosmetice, măşti de păr, măşti
de faţă, măşti pentru coafură, măşti pentru
corp, întăritori pentru unghii, substanţe pentru
îmbunătăţirea aspectului unghiilor (produse
cosmetice), balsamuri pentru unghii, produse
cosmetice pentru unghii, unghii false, oje pentru
unghii, ojă (lac de unghii), lac de unghii, gel
pentru unghii, măşti pentru mâini, măşti pentru
picioare, fard pentru pleoape, tuş de ochi, rimel,
ruj, mască de buze, săpunuri.

───────

(210) M 2019 01834
(151) 12/03/2019
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A. ,

STR. TIPOGRAFILOR 11-15,
SECTOR 1, BUCURESTI, 013714,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN
CONSILIERE IN PI SRL, STR.
BARBU VĂCĂRESCU, NR. 201,
GLOBALWORTH TOWER, ET.
17, BIROUL 17 - 07, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020276, ROMANIA

(540)

CIUC

(531) Clasificare Viena: 07.01.06; 07.01.25;
27.05.17; 29.01.13

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

clase:
32. Bere, bere cu suc de fructe, bere cu conţinut
scăzut de alcool, bere nefiltrată, bere fără alcool.

───────
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(210) M 2019 01835
(151) 12/03/2019
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A. ,

STR. TIPOGRAFILOR 11-15,
SECTOR 1, BUCURESTI, 013714,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN
CONSILIERE IN PI SRL, STR.
BARBU VĂCĂRESCU, NR. 201,
GLOBALWORTH TOWER, ET.
17, BIROUL 17 - 07, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020276, ROMANIA

(540)

CIUC WEIZEN BERE
NEFILTRATĂ DIN GRÂU

(531) Clasificare Viena: 26.11.03; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roşu, crem, albastru,
alb

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

32. Bere, bere cu suc de fructe, bere cu conţinut
scăzut de alcool, bere nefiltrată, bere fără alcool.

───────

(210) M 2019 01836
(151) 12/03/2019
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A. ,

STR. TIPOGRAFILOR 11-15,
SECTOR 1, BUCURESTI, 013714,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN
CONSILIERE IN PI SRL, STR.
BARBU VĂCĂRESCU, NR. 201,
GLOBALWORTH TOWER, ET.
17, BIROUL 17 - 07, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020276, ROMANIA

(540)

CIUC

(531) Clasificare Viena: 07.01.06; 07.01.25;
27.05.17; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roşu, alb, albastru,
crem

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

32. Bere, bere cu suc de fructe, bere cu conţinut
scăzut de alcool, bere nefiltrată, bere fără alcool.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
12/03/2019

(210) M 2019 01837
(151) 12/03/2019
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A. ,

STR. TIPOGRAFILOR 11-15,
SECTOR 1, BUCURESTI, 013714,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN
CONSILIERE IN PI SRL, STR.
BARBU VĂCĂRESCU, NR. 201,
GLOBALWORTH TOWER, ET.
17, BIROUL 17 - 07, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020276, ROMANIA

(540)

CIUC PREMIUM

(531) Clasificare Viena: 26.11.05; 26.11.07;
29.01.14; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

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

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

32. Bere, bere cu suc de fructe, bere cu conţinut
scăzut de alcool, bere nefiltrată, bere fără alcool.

───────

(210) M 2019 01838
(151) 12/03/2019
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A. ,

STR. TIPOGRAFILOR 11-15,
SECTOR 1, BUCURESTI, 013714,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN
CONSILIERE IN PI SRL, STR.
BARBU VĂCĂRESCU, NR. 201,
GLOBALWORTH TOWER, ET.
17, BIROUL 17 - 07, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020276, ROMANIA

(540)

CIUC IPA

(531) Clasificare Viena: 26.11.03; 26.11.05;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
32. Bere, bere cu suc de fructe, bere cu conținut
scăzut de alcool, bere nefiltrată, bere fără alcool.

───────
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(210) M 2019 01839
(151) 12/03/2019
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A. ,

STR. TIPOGRAFILOR 11-15,
SECTOR 1, BUCURESTI, 013714,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN
CONSILIERE IN PI SRL, STR.
BARBU VĂCĂRESCU, NR. 201,
GLOBALWORTH TOWER, ET.
17, BIROUL 17 - 07, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020276, ROMANIA

(540)

CIUC

(531) Clasificare Viena: 26.11.03; 26.11.05;
26.01.04; 07.01.01; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.14

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

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

32. Bere, bere cu suc de fructe, bere cu conținut
scăzut de alcool, bere nefiltrată, bere fără alcool.

───────

(210) M 2019 01840
(151) 12/03/2019
(732) SMART LOGISTIC EVOLUTION

SRL, ALEEA BUJORENI 1, BL. Z1,
SC. 1, PARTER, AP. 2, SECTOR
6, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Viraggo

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte și
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.

───────

(210) M 2019 01841
(151) 12/03/2019
(732) ESSA LIAN DESIGN SRL,

STR. COSTACHE ARISTIA NR.
30, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Essa Liann
WWW.ESSALIAN.COM

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte și
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
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───────

(210) M 2019 01842
(151) 12/03/2019
(732) WINFOR TRADE SRL, STR. -, 358,

COMUNA LELICENI, JUDEȚUL
HARGHITA, SAT MISENTEA,
HARGHITA, ROMANIA

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

(540)

WInFOr TraDe

(531) Clasificare Viena: 06.01.04; 07.11.10;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde deschis, gri
închis

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

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2019 01843
(151) 12/03/2019
(732) GRAND ALERT SECURITY

SRL, STR. BRĂILEI NR. 210, BL.
C3D, ET. 7, AP. 27, JUDEȚUL
GALAȚI, GALAȚI, 800408, GALAȚI,
ROMANIA

(540)
GRAND ALERT SECURITY

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

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.

───────

(210) M 2019 01844
(151) 12/03/2019
(732) FLIPPIN PANCAKES SRL, ALEEA

MOZAICULUI NR. 4, BL. B2, SC. B,
ET. 8, AP. 70, CAMERA 1, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Dulcegăria Sweet
Pastry Studio

(531) Clasificare Viena: 26.02.01; 27.05.01;
27.05.17

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
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îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate, ,
oţet, sosuri şi alte condimente, , gheaţă (apă
îngheţată). (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 01846
(151) 12/03/2019
(732) DAN-FLORIN MATYAS, STR.

MIHAI EMINESCU NR. 10,
JUDEȚUL SĂLAJ, ȘIMLEU
SILVANIEI, SĂLAJ, 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)

all kids ... impreuna zambim!

(531) Clasificare Viena: 02.05.01; 02.05.02;
02.05.03; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Strîngerea 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
exemplu prin intermediul site-urilor 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 de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2019 01847
(151) 12/03/2019
(732) FLIPPIN PANCAKES SRL, ALEEA

MOZAICULUI NR. 4, BL. B2, SC. B,
ET. 8, AP. 70, CAMERA 1, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
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)

SKIUERZ dinamic food

(531) Clasificare Viena: 27.03.15; 27.05.12
(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, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
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servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 01848
(151) 12/03/2019
(732) SETAM SERVICES SRL, STR.

STUPILOR NR. 3, BL. A13, AP. 4,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 041694,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Sharp STREAMING

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.05; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
#282829), roșu (Pantone #ED3237)

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

38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 01849
(151) 12/03/2019
(732) EASYPAY SYSTEM SRL, STR.

BABA NOVAC NR. 8A, BL. E, ET. 9,
AP. 914, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011653

(540)

EasyPay SYSTEM utilo mat

(531) Clasificare Viena: 20.05.11; 20.05.16;
26.11.22; 27.05.01

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în știință,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii, suporturi
magnetice de stocare a datelor, dispozitive
de memorie pentru calculatoare, programe de
calculator, înregistrate, programe de operare
pe calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator
(software descărcabil), software pentru jocuri
pe calculator, software pentru computere,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, software de calculator
pentru economizor de ecran, înregistrat sau
descărcabil, mecanisme pentru aparate cu
preplată, aparate pentru procesarea plăţilor
electronice, terminale interactive cu ecran tactil,
terminale de plată, dispozitive de distribuire şi
sortare a banilor, hardware, software şi periferice
pentru calculatoare şi telecomunicaţii, hardware
şi software pentru realizarea şi procesarea
tranzacţiilor cu carduri de credit, de debit,
carduri cadou, cu bani lichizi şi a altor forme
de plată, software pentru comerţ electronic
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care permite utilizatorilor să efectueze tranzacţii
electronice comerciale, aplicaţii software pentru
utilizarea în legatură cu terminalele de plată
contactless în scopul de a permite comercianţilor
să accepte tranzacţii de comerţ mobil fără
contact, cărţi de credit codate magnetic care
conţin informaţii referitoare la cărţile de credit,
cititoare de cărţi de credit, cititoare de cipuri
de cărţi de credit şi cititoare de carduri
magnetice codate, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, bancomate (atm), cititoare de
coduri de bare, carduri magnetice codate, carduri
smart (carduri cu circuite integrate), dispozitive
de securitate de tip token (dispozitive de
criptare), panouri informative cu afişaj electronic,
publicaţii electronice, descărcabile, tag-uri de
proximitate electronice ca aparate de control
de la distanţă, brăţări de identificare codate,
magnetice, dispozitive de intercomunicare,
interfeţe pentru calculatoare, detectoare de
monede false, mașini de facturare, carduri
magnetice ca medii de stocare de date,
codificatoare magnetice, maşini de numărat
şi sortat bani, cititoare (echipament de
procesare a datelor), cititoare de caractere
optice, scanere (echipamente de procesare
a datelor), piese de schimb şi accesorii
pentru, ecrane de afișare, ecrane tactile,
senzori pentru ecrane tactile, stilusuri pentru
ecrane tactile, filtre pentru ecrane de calculator,
memorii USB, memorii electronice, memorii cu
semiconductoare, memorii de circuite integrate,
plăci de circuite electronice, conectoare pentru
circuite electronice, carcase pentru dispozitive
de stocare de date, acumulatori.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, servicii de marketing,
servicii de promovare, servicii de comerț şi
regruparea în avantajul terţilor a terminalelor
de plată, dispozitivelor de distribuire şi sortare
a banilor, terminalelor interactive cu ecran
tactil, hardware şi software pentru realizarea
şi procesarea tranzacţiilor cu carduri de credit,
de debit, carduri cadou, cu bani lichizi şi a
altor forme de plată, pieselor de schimb şi
accesoriilor pentru aceste produse (cu excepția
transportului) și prezentarea acestora pentru
vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele de
vânzare cunoscute, inclusiv online, realizarea
de reclame, anunţuri publicitare, promoţii pentru
aceste produse, informaţii, sfaturi comerciale
şi servicii de asistenţă comercială, servicii de
import-export cu produse de tipul celor sus-
menţionate.
36. Afaceri financiare şi monetare, închiriere
de aparate bancare de distribuire de

numerar, procesarea şi colectarea plăţilor
electronice, servicii pentru tranzacţii de
plată cu cardul, servicii pentru executarea
tranzacțiilor financiare, servicii de înregistrare
automată pentru tranzacții financiare, servicii de
consultanță pentru pregătirea și realizarea de
tranzacții comerciale, închirierea bancomatelor
și a terminalelor de plată.

───────

(210) M 2019 01850
(151) 12/03/2019
(732) BRAVO MEDIA ADVERTISING

SRL, STR. ATLASULUI NR, 17, ET.
1, AP. 3, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) RDA IP SRL, STR. POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HAPPY FRIDAY catering

(531) Clasificare Viena: 09.01.10; 24.03.07;
24.03.18; 26.01.18; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
43. Servicii de catering, servicii de catering
hotelier, servicii de catering mobil, servicii de
catering în exterior, servicii de catering pentru
firme, serviciu de catering pentru instituții, servicii
de catering pentru banchete, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru
cantinele firmelor, servicii de consultanță în
domeniul cateringului, servicii de catering pentru
spații special amenajate pentru conferințe,
servicii de catering pentru petreceri de zile de
naștere, servicii de catering pentru spații special
amenajate pentru expoziții.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
12/03/2019

(210) M 2019 01851
(151) 12/03/2019
(732) SC NESS PROIECT EUROPE SRL,

STR. CONULUI NR. 9, CLĂDIREA
C9, JUD. PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL,
STR. GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, PARTER, AP. 1, SNAGOV SAT,
JUDEŢUL ILFOV, COM. SNAGOV, *

(540)

ness PROIECT EUROPE

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 01.11.08;
27.05.08; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru
(HEX=#303188), portocaliu
(HEX=#de6c28), gri deschis
(HEX=#646666), gri închis
(HEX=#484848)

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

37. Construcții, consultații pentru construcții,
construcţii de infrastructură, servicii de
construcții civile, construcții de clădiri
rezidențiale, construcții de clădiri comerciale,
construcții de clădiri instituționale, servicii
de dezvoltare imobiliară (construcții), servicii
de management în construcții, realizarea de
construcţii cu caracter industrial, servicii de
construcții referitoare la clădiri de uz industrial,
reparații și întreținere de clădiri, construcție de
proprietăți rezidențiale.
39. Transport, transport de mărfuri.
42. Planificarea construcțiilor, proiectare de
construcții, elaborare de planuri (construcții),
dezvoltare de proiecte de construcții, amenajări
interioare pentru clădiri, proiectarea (designul)
spațiului interior, servicii de design arhitectural,
servicii de arhitectură, design arhitectural pentru
decorațiuni interioare, design arhitectural pentru

decorațiuni exterioare, proiectarea de construcții
civile.

───────

(210) M 2019 01852
(151) 12/03/2019
(732) TTP COFFEE SENSOR SRL, STR.

CORNELIU COPOSU NR. 2, BL. 1,
ET. 2, AP. 5, JUD. SĂLAJ, ZALĂU,
SĂLAJ, ROMANIA

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

(540)

TTP Coffee SENSOR
improvements in a box

(531) Clasificare Viena: 01.15.11; 11.03.03;
11.03.04; 26.11.03; 26.11.12; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.13

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

clase:
9. Termometre, altele decât cele de uz medical,
senzori de temperatură şi de presiune.
35. Servicii de comerț (vânzarea en gros
şi en detail) şi regruparea în avantajul
terţilor de termometre digitale şi senzori de
temperatură şi de presiune (cu excepția
transportului), prezentarea acestora pentru
vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv on line prin intermediul
unui site web propriu sau alte site-uri ale
tertilor ori platforme specializate, astfel încât
terţii le cunoască şi să le achiziţioneze comod,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
publicitate, promoţii pentru aceste produse,
inclusiv online, informaţii, sfaturi comerciale şi
servicii de asistenţă comercială şi consultanţă
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse, servicii de import-export cu produse de
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tipul celor menţionate, servicii oferite de lanţuri
de magazine şi magazine online specializate,
conducerea și administrarea afacerilor.

───────

(210) M 2019 01853
(151) 12/03/2019
(732) SC TDD ASSETS SRL, STR.

CONULUI NR. 9, CLĂDIREA C9,
CAMERA 17, JUD. PRAHOVA,
PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL,
STR. GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, PARTER, AP. 1, SNAGOV SAT,
JUDEŢUL ILFOV, SNAGOV

(540)

YOUR Gift

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.15; 27.05.24

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

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

───────

(210) M 2019 01854
(151) 12/03/2019
(732) CAD TECHNOLOGY PITS SRL,

STR. SOARELUI NR. 2A, AP. 2,
JUD. BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

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

(540)

CAD TECH www.MAG-
IRIGATII.RO

(531) Clasificare Viena: 05.11.11; 06.19.11;
01.15.11; 27.05.12; 27.03.15; 15.01.21

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

35. Servicii de comerț (vânzarea en gros
şi en detail) şi regruparea în avantajul
terţilor de fântâni arteziene, sisteme de
stropire cu apă şi de irigare (cu excepția
transportului), prezentarea acestora pentru
vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv on line prin intermediul unui
site web propriu sau alte site-uri ale terților
ori platforme specializate, astfel încât terţii să
le cunoască şi să le achiziţioneze comod,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
publicitate, promoţii pentru aceste produse,
inclusiv online, informaţii, sfaturi comerciale şi
servicii de asistenţă comercială şi consultanţă
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse, servicii de import-export cu produse de
tipul celor menţionate, servicii oferite de lanţuri
de magazine şi magazine online specializate,
conducerea și administrarea afacerilor.
42. Servicii de proiectare de fântâni arteziene,
sisteme de irigare şi stropire cu apă.

───────


