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Cereri Mărci publicate în 20/05/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 03470

(151)
13/05/2019

(732)
ASOCIATIA LUMEA
STRUMFILOR

(540)
Grădiniţa Lumea Ştrumfilor

2 M 2019 03526

13/05/2019

ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
CHANBARA FOR EVERYONE

Federatia de Sports Chanbara
Romania

3 M 2019 03527

13/05/2019

AGRI INOVATIE SRL

AGRI INOVATIE

4 M 2019 03528

13/05/2019

PRIMARIA MUNICIPIULUI
RESITA

CUSTOM REȘIȚA

5 M 2019 03529

13/05/2019

BIS FORWARD SRL

FORWARD FOOD

6 M 2019 03530

13/05/2019

SC CASA RUSU SRL

iSTOCK by CASA RUSU

7 M 2019 03531

13/05/2019

LC ELECTRIC PLUS SRL

LC Electric Plus

8 M 2019 03532

13/05/2019

LC ELECTRIC PLUS SRL

Larisa Lighting

9 M 2019 03533

13/05/2019

NEWBIZ ONLINE PUBLISHING WHYZ.RO LEARNING FROM
SRL
CHANGE

10 M 2019 03534

13/05/2019

SC VISUAL IMPACT SERVICES DAYTONA TWINS motorcycles
SRL

11 M 2019 03535

13/05/2019

ASOCIATIA TRIB'ART

tribul artistic

12 m 2019 03536

13/05/2019

DANA-ALEXANDRA
CALAFETEANU

alexandra calafeteanu

13 M 2019 03539

13/05/2019

SC DEDEMAN SRL

EQUILIANT

14 M 2019 03541

13/05/2019

Kraft Foods Schweiz Holding
Gmbh

MILKA Trandreţea vine din
interior

15 M 2019 03542

13/05/2019

Kraft Foods Schweiz Holding
Gmbh

100% Alpine milk CHOCOLATE

16 M 2019 03543

13/05/2019

Kraft Foods Schweiz Holding
Gmbh

MILKA THANK YOU

17 M 2019 03544

13/05/2019

GABRIEL ROBERTO
GHEORGHIŢĂ

ROBERTO

18 M 2019 03545

13/05/2019

GABRIEL ROBERTO
GHEORGHIŢĂ

ROBERTO hair STUDIO

19 M 2019 03550

13/05/2019

COSTIN CATALIN DIMIR

Dentistry 2.0

20 M 2019 03551

13/05/2019

MIHAI MATICA

reparo

21 M 2019 03553

13/05/2019

CAPTAIN BEAN
INTERNATIONAL SRL

PROUD TO WAKE YOU UP

22 M 2019 03554

13/05/2019

SC BIO-ETALON SRL

LIGNO HUMATE HUMIC
PRODUCT

2

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
13/05/2019
Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
23 M 2019 03555

(151)
13/05/2019

(732)
ALEXANDRA-ELENA ISTRATI

BLAAKE

24 M 2019 03556

13/05/2019

MONARCH PAINTS SRL

LUXURY monarch

25 M 2019 03557

13/05/2019

DYNATONE CORP.

DYNATONE

26 M 2019 03558

13/05/2019

SC VINICOLA AVERESTI 2000
SA

AVEREŞTI PODGORIA HUŞI
Zghihară de Huşi D.O.C.
PODGORIA HUŞI

27 M 2019 03560

13/05/2019

LOREDANA-ELENA PÎRGHIE

Casa Pîrghie

28 M 2019 03561

13/05/2019

DUMITRU FELIX HĂIDĂUŢU

FEELX

29 M 2019 03563

13/05/2019

NEXOG SOFTWARE SRL

NEXOG

30 M 2019 03564

13/05/2019

SC DIAMOND NOISE EVNENTERTAINMENT SRL

DIAMOND NOISE
ENTERTAINMENT

31 M 2019 03565

13/05/2019

P.F.A. GHIȚĂ COSTIN

P.F.A. GHIȚĂ COSTIN

32 M 2019 03566

13/05/2019

COMPAGNIE GERVAIS
DANONE

DANONE YOPRO

33 M 2019 03567

13/05/2019

INSTITUTUL NAȚINAL DE
TER TRACTOR ELECTRIC
CERCETARE - DEZVOLTARE
ROMÂNESC
PENTRU MAȘINI ȘI INSTALAȚII
DESTINATE AGRICULTURII ȘI
INDUSTRIEI ALIMENTARE INMA BUCUREȘTI

34 M 2019 03568

13/05/2019

BRITISH AMERICAN TOBACCO PALL MALL S-LINE VIOLET
(BRANDS) INC.
SWITCH

35 M 2019 03569

13/05/2019

BRITISH AMERICAN TOBACCO BUSY DAY. TAKE A BREAK.
(BRANDS) INC.
REFOCUS

36 M 2019 03570

13/05/2019

CAFENEA VIBES SRL

SNOOZZ THE DAY STARTERS

37 M 2019 03571

13/05/2019

DORIPESCO S.A.

armonia Starea ta de bine

38 M 2019 03572

13/05/2019

SILVIU DAN

Furniture Vision more than
furniture

39 M 2019 03575

13/05/2019

NEXTRON SECURITY GUARD
S.R.L.

NEXTRON SECURITY GUARD

3

(540)
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03470
13/05/2019
ASOCIATIA LUMEA
STRUMFILOR, STR. ABRUDULUI
NR. 15A, AP. 2, JUDEŢUL ALBA,
ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 02.09.14; 23.01.01;
26.01.14; 26.01.16; 26.01.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

Grădiniţa Lumea Ştrumfilor

(740)

(531)

Clasificare Viena: 04.02.20; 02.07.23;
27.05.01; 29.01.14
(591) Culori revendicate:alb, roşu, galben,
albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03526
13/05/2019
ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
CHANBARA FOR EVERYONE,
STR. OBAIE NR. 11B, JUD. ILFOV,
BRAGADIRU, ILFOV, ROMANIA

(540)
(511)

AGRI INOVATIE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

Federatia de Sports
Chanbara Romania

M 2019 03527
13/05/2019
AGRI INOVATIE SRL, STR.
CHISODEI NR. 138, CAMERELE
1,2,3, ET. P, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA
ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR. 33,
AP. 7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
(511)

M 2019 03528
13/05/2019
PRIMARIA MUNICIPIULUI RESITA,
PIATA 1 DECEMBRIE 1918 NR. 1A,
JUD. CARAȘ SEVERIN, REȘIȚA,
CARAȘ SEVERIN, ROMANIA
ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR. 33,
AP. 7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

CUSTOM REȘIȚA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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41. Educaţie,
furnizarea
de
divertisment, activităţi sportive şi
(solicităm protecţie pentru întreaga
servicii incluse în această clasă
clasificării de la Nisa).

instruire,
culturale
listă de
conform

conferințe, servicii de catering pentru petreceri
de zile de naștere, servicii de catering pentru săli,
spații special amenajate pentru expoziții, servicii
de catering pentru spații special amenajate
pentru târguri și expoziții.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 03529
13/05/2019
BIS FORWARD SRL, STR.
NICOLAE IORGA NR. 4, BL. O4,
SC. A, ET. 2, AP. 7, JUD. VÂLCEA,
HOREZU, VALCEA, ROMANIA
SC APPELLO BRANDS SRL ,
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SB,
ROMANIA

FORWARD FOOD

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, gemuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt şi alte produse lactate,
uleiuri şi grăsimi alimentare.
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).
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii oferite de restaurante
cu autoservire, servicii de restaurant și bar,
servicii de restaurante fast-food, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servicii de catering, servicii
de catering mobil, servicii de catering pentru
firme, serviciu de catering pentru instituții, servicii
de catering pentru școli, servicii de catering
pentru banchete, servicii de catering pentru
petreceri, servicii de catering în exterior, servicii
de catering pentru cantinele firmelor, servicii de
catering pentru instituții educaționale, servicii de
catering pentru centre de conferințe, servicii de
catering pentru spații special amenajate pentru

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03530
13/05/2019
SC CASA RUSU SRL, STR.
CONAC NR. 21, JUD. TIMIŞ,
DUMBRĂVIŢA, TIMIȘ, ROMANIA
ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR. 33,
AP. 7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

iSTOCK by CASA RUSU
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
29.01.13
(591) Culori revendicate:verde, gri, vișiniu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03531
13/05/2019
LC ELECTRIC PLUS SRL, STR.
CALEA LUI TRAIAN NR. 57A,
JUD. TIMIȘ, SANNICOLAU MARE,
TIMIȘ, ROMANIA
ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR. 33,
AP. 7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări 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).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
───────

LC Electric Plus
(531)
(511)

35. Publicitate,

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie , topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
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 (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03532
13/05/2019
LC ELECTRIC PLUS SRL, STR.
CALEA LUI TRAIAN NR. 57A,
JUD. TIMIȘ, SANNICOLAU MARE,
TIMIȘ, ROMANIA
ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR. 33,
AP. 7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

Larisa Lighting
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
Culori revendicate:roșu, negru, roz
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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 (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii (solicităm
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protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03533
13/05/2019
NEWBIZ ONLINE PUBLISHING
SRL, STR. ION BREZOIANU NR.
23-25, MEZANIN, CONSTRUCȚIA
C2, CORP 4, BIROU B4, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE, NR. 51, BIROURI A14A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

41. Publicare on-line de cărți și reviste
electronice, furnizarea de publicații electronice,
care nu pot fi descărcate, furnizare de publicații
electronice dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet, nedescărcabile, furnizare de
publicații dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet care pot fi consultate,
publicare de reviste pe internet.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

WHYZ.RO LEARNING
FROM CHANGE
(531)

Clasificare Viena: 01.15.21; 24.17.25;
27.05.15; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Publicații electronice descărcabile, publicații
electronice descărcabile sub formă de reviste,
publicații electronice înregistrate pe suport
computerizat.
16. Publicații imprimate, reviste (publicații
periodice), reviste generaliste, reviste de muzică.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu publicații electronice
descărcabile.

M 2019 03534
13/05/2019
SC VISUAL IMPACT SERVICES
SRL, STR. TĂBĂCARILOR NR.
14, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE, NR. 51, BIROURI A14A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

DAYTONA TWINS motorcycles
(531)

Clasificare Viena: 26.11.03; 26.11.08;
26.04.18; 27.05.02; 27.05.03; 29.01.13
(591) Culori revendicate:portocaliu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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
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cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03535
13/05/2019
ASOCIATIA TRIB'ART, STR.
ARTUR RUBINSTEIN NR. 18, AP.
4, JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA
ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR. 33,
AP. 7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

m 2019 03536
13/05/2019
DANA-ALEXANDRA
CALAFETEANU, BLD. EROILOR
NR. 13, BL. C5C, ET. 2, AP. 10,
JUD. DÂMBOVIȚA, TÂRGOVIȘTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

alexandra calafeteanu
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.22
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte, articole pentru acoperirea capului.
───────

tribul artistic
(531)

Clasificare Viena: 03.07.19; 27.05.01;
29.01.15
(591) Culori revendicate:albastru, roșu,
galben, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03539
13/05/2019
SC DEDEMAN SRL, STR. ALEXEI
TOLSTOI NR. 8, JUDEŢUL BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN , STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU
NR. 2, SC. B, AP. 2, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

de cofetărie congelate, îngheţată, deserturi
(produse de cofetărie), torturi/prăjituri şi biscuiţi.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03542
13/05/2019
Kraft Foods Schweiz Holding
Gmbh, CHOLLERSTRASSE 4,
ZUG, 6301, ELVEȚIA
MILMARK DESIGN SRL, CHEIUL
DÂMBOVIȚEI NR. 26, VILA C42,
CAMERA 1, JUDEȚUL ILFOV,
POPEȘTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

EQUILIANT
(531)

Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.20;
27.05.01; 27.05.08; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări,
afaceri
financiare,
afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(511)

M 2019 03541
13/05/2019
Kraft Foods Schweiz Holding
Gmbh, CHOLLERSTRASSE 4,
ZUG, 6301, ELVEȚIA
MILMARK DESIGN SRL, CHEIUL
DÂMBOVIȚEI NR. 26, VILA C42,
CAMERA 1, JUDEȚUL ILFOV,
POPEȘTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

MILKA Trandreţea
vine din interior

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Produse
de
cofetărie
nemedicinale,
ciocolată, produse de cofetărie din ciocolată,
produse de cofetărie cu zahăr, produse

100% Alpine milk
CHOCOLATE
(531)

Clasificare Viena: 11.03.01; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.24; 29.01.13
(591) Culori revendicate:lila, violet, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Produse
de
cofetărie
nemedicinale,
ciocolată, produse de cofetărie din ciocolată,
produse de cofetărie cu zahăr, produse
de cofetărie congelate, îngheţată, deserturi
(produse de cofetărie), torturi/prăjituri şi biscuiţi.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 03543
13/05/2019
Kraft Foods Schweiz Holding
Gmbh, CHOLLERSTRASSE 4,
ZUG, 6301, ELVEȚIA
MILMARK DESIGN SRL, CHEIUL
DÂMBOVIȚEI NR. 26, VILA C42,
CAMERA 1, JUDEȚUL ILFOV,
POPEȘTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

MILKA THANK YOU

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Produse
de
cofetărie
nemedicinale,
ciocolată, produse de cofetărie din ciocolată,
produse de cofetărie cu zahăr, produse
de cofetărie congelate, îngheţată, deserturi
(produse de cofetărie), torturi/prăjituri şi biscuiţi.

3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,

preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de
dinţi.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri, stuf,
trestie, răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici,
sidef, spumă de mare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03545
13/05/2019
GABRIEL ROBERTO
GHEORGHIŢĂ, STR. MITROPOLIT
VARLAAM NR. 63, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03544
13/05/2019
GABRIEL ROBERTO
GHEORGHIŢĂ, STR. MITROPOLIT
VARLAAM NR. 63, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

ROBERTO hair STUDIO
(531)

Clasificare Viena: 14.07.20; 27.05.01;
27.05.24; 26.11.02
(591) Culori revendicate:blue, navy, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

ROBERTO
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17
Culori revendicate:albastru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

(540)
(511)

M 2019 03550
13/05/2019
COSTIN CATALIN DIMIR, STR.
GALILEI NR. 14, AP. 3, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

Dentistry 2.0

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni şi animale, servicii de agricultură,
horticultura şi de silvicultura.

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03551
13/05/2019
MIHAI MATICA, STR. ALVERNA
NR. 59, BL. 02, SC. 1, ET. 2, AP.
10, JUDEŢ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA
AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS S.R.L.,
STR.MIHAIL VELICIU NR.21, AP.1,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
ROMANIA

(540)

M 2019 03553
13/05/2019
CAPTAIN BEAN INTERNATIONAL
SRL, BD. 21 DECEMBRIE 1989,
NR. 102, AP. 2, JUDEŢ CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

PROUD TO WAKE YOU UP
(531)

reparo
(531)

Clasificare Viena: 09.07.01; 09.07.05;
07.15.20; 14.05.01; 14.05.02; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13
(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
───────

Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.12;
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:albastru, alb, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
43. Servicii oferite de restaurante şi cazare
temporară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03554
13/05/2019
SC BIO-ETALON SRL, STR.
ANASTASIE PANU NR. 52,
CAMERA 2, BL. H2, SC. A, ET. 5,
AP. 3, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 03555
13/05/2019
ALEXANDRA-ELENA ISTRATI,
STR. CAMPULUI NR. 38, JUDEŢUL
ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

BLAAKE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizarea şi susţinerea de concerte,
servicii de compozitie muzicală, producţia de
muzică, compunerea de melodii, servicii de
divertisment.

LIGNO HUMATE
HUMIC PRODUCT
(531)

Clasificare Viena: 05.03.13; 26.11.25;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13
(591) Culori revendicate:negru, verde
deschis, verde închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi silvicultură,
răşini articificale în stare brută, materiale plastice
în stare brută, îngrăşăminte, compoziţii pentru
stingerea incendiilor, preparate pentru călirea
şi lipirea metalelor, produse chimice pentru
conservarea alimentelor, tananţi, adezivi folosiţi
adezivi industrie.
5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare,
dezinfectanţi, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale brute şi neprocesate, animale vii, fructe
şi legume proaspete, seminţe, plante şi flori
naturale, mâncare pentru animale, malţ.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03556
13/05/2019
MONARCH PAINTS SRL, ŞOS.
OLTENIŢEINR. 21 D, SPAŢIUL
COMERCIAL S3, INCAPERILE
NR. 2, 3, 4, 5, 6 ŞI 8, ET. 1, AP.
2, JUDEŢUL ILFOV, POPEŞTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

LUXURY monarch
(531)

Clasificare Viena: 24.09.03; 24.09.11;
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi silvicultură,
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice
în stare brută, îngrăşăminte, compoziţii pentru
stingerea incendiilor, preparate pentru călirea
şi lipirea metalelor, produse chimice pentru
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conservarea alimentelor, tananti, adezivi folositi
în industrie, adezivi chimici pentru aplicarea
izolaţiilor, adezivi pentru impermeabilizare,
adezivi pentru mortar, adezivi pentru pavajul
ornamental, adezivi utilizati în construcţie,
adezivi pentru fixarea gresiei, adezivi pentru
uz industrial, adezivi pentru plăci de faianţă,
adezivi industriali folosiţi în construcţii, adezivi
pentru pozarea plăcilor ceramice, adezivi pentru
tapete de hârtie, adezivi pentru plăci de faianţă,
adezivi pentru prefabricate din ciment, adezivi
pentru acoperiri de tavane, adezivi răşinoşi de
uz industrial, adezivi sub formă de spray, adezivi
pentru lipirea plăcilor de tavan, adezivi pentru
fixarea plăcilor de tavan, adezivi structurali
pentru utilizare în construcţii, adezivi pentru
fixarea plăcilor de faianţă, adezivi pentru fixarea
acoperirilor pentru pereţi, adezivi pentru utilizare
în industria construcţiilor, adezivi pentru fixarea
plăcilor de izolare, compuşi chimici folosiţi la
fabricarea adezivilor, adezivi industriali folositi
în acoperiri şi etanşări, adezivi folosiţi la
fabricarea acoperirilor pentru pereţi, adezivi
utilizaţi ca materiale de îmbinare (industrial),
adezivi cu priză rapidă de uz industrial, adezivi
pentru podele, tavane şi plăci de faianţă,
adezivi de uz industrial sub formă de tencuieli,
adezivi pe bază de apă pentru uz industrial,
cimenturi pe bază de cauciuc (adezivi) de uz
industrial, adezivi industriali folosiţi la lucrări de
instalaţii de apă şi canalizare, soluţii chimice
pentru îndepărtarea tapetului, compuşi de
izolare împotriva umezelii (altele decât vopsele),
inhibatori de migrare a vopselei utilizaţi la
vopsirea textilelor, produse chimice de protecţie
împotriva intemperiilor, altele decât vopselele,
produse pentru conservarea cimentului, cu
excepţia vopselelor şi uleiurilor, produse
chimice pentru conservarea clădirilor (cu
excepţia vopselelor şi uleiurilor), produse pentru
conservarea zidăriei (cu excepţia vopselelor şi
uleiurilor), produse pentru conservarea tiglelor
(cu excepţia vopselelor şi uleiurilor), produse
chimice hidrofuge (altele decât vopselele)
folosite la protejarea suprafeţelor, produse
hidrofobe folosite la zidărie (produse chimice,
altele decât vopselele), învelişuri protectoare
folosite la balcoane (cu excepţia vopselelor sau
uleiurilor), preparate pentru impermeabilizarea
cimentului (cu excepţia vopselelor şi uleiurilor),
produse pentru conservarea zidăriei de
cărămidă, cu excepţia vopselelor şi uleiurilor,
compoziţii chimice de acoperire (care nu sunt
vopsele) pentru protecţie împotriva efectelor
apei.
2. Coloranţi, lacuri şi vopsele, produse
pentru prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului, materiale pentru vopsit, mordanţi,

răşini naturale în stare brută, metale sub
formă de folie sau pulbere pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti, conservanţi pentru
beton (vopsele), conservanţi pentru zidării
(vopsele), conservanţi pentru ciment (vopsele),
conservanţi pentru metale (vopsele), soluţii de
etanşare (conservanţi) pentru lemn, vopsele
rezistente la apă, materiale de acoperire
pentru zidărie (vopsele sau uleiuri), materiale
pentru marcajul rutier sub formă de vopsele,
produse pentru protejarea zidăriei sub formă
de vopsele, produse de protecţie (vopsele)
pentru structuri de beton, straturi de protecţie
pentru structuri de beton (vopsele), straturi de
finisare de protecţie pentru interior (vopsele),
produse de acoperire fungicide sub formă
de vopsele, substanţe pentru prevenirea
deteriorărilor cauzate de ulei (vopsele), materiale
de acoperire pentru suprafeţe (vopsele sau
uleiuri), materiale pentru tratarea suprafeţelor,
sub formă de vopsele, vopsele pe baza de
apă (altele decât cele izolante), materiale
pentru acoperiri de protecţie sub formă de
vopsele, materiale pentru refacerea suprafeţelor
(acoperiri) sub formă de vopsele, preparate
utilizate ca acoperiri hidroizolante pentru
suprafeţele clădirilor (vopsele), compoziţii de
acoperire pentru conservarea betonului (vopsele
sau uleiuri), straturi de protecţie sub formă de
vopsele pentru construcţii, preparate utilizate
ca acoperiri hidroizolante pentru suprafeţele
structurilor (vopsele), compoziţii de acoperire
pentru conservarea zidăriei (vopsele sau uleiuri),
straturi de protecţie cu proprietăţi de etanşare
pentru metale (vopsele), materiale sub formă
de straturi de protecţie pentru construcţii
(vopsele), produse de protecţie pentru a fi
utilizate pe metale (vopsele), compoziţii de
acoperire pentru aplicarea la beton (vopsele
sau uleiuri), învelişuri de protecţie pentru piatră
împotriva apei (vopsele sau uleiuri), materiale
de protecţie a betonului împotriva apei (vopsele
sau uleiuri), straturi de protecţie cu proprietăţi
de etanşare pentru beton (vopsele), vopsele
acrilice pe bază de apă folosite la zugrăvirea
caselor, compoziţii de acoperire pentru aplicare
pe lucrări de zidărie (vopsele), straturi de
protecţie aplicabile prin pulverizare utilizate
pentru beton (vopsele), compoziţii de acoperire
cu proprietăţi de impermeabilizare (vopsele
sau uleiuri), compoziţii de acoperire pentru
protejarea lucrărilor de zidărie (vopsele sau
uleiuri), straturi de protecţie pentru aplicare sub
formă lichidă pe betoane (vopsele), compoziţii de
acoperire pentru aplicarea la zidăria de cărămidă
(vopsele sau uleiuri), preparate (vopsele) care
conţin agenţi pentru a preveni atacarea lemnului
prin putrezire, materiale de acoperire pentru
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protecţia pereţilor de zidărie împotriva apei
(vopsele sau uleiuri), preparate de protecţie
acrilice sub formă de vopsele (altele decât cele
folosite pentru izolare).

17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică

semiprelucrate, materiale plastice extrudate,
materiale de etanşare, de umplutură, materiale
izolante, ţevi flexibile nemetalice, preparate
acrilice neprelucrate şi semiprelucrate de
protecţie sub formă de vopsele pentru izolare,
ţesături din fibră de sticlă pentru izolaţii, fibră
de sticlă şi vată de sticlă, vată de sticlă pentru
izolaţii, vată de sticlă pentru izolaţii, vată de
sticlă pentru izolarea clădirilor, vată de sticlă
folosită ca material de izolare, vopsele folosite
pentru izolare, materiale de izolare termică,
materiale pentru izolare termică, plăci folosite la
izolare, membrane impermeabile pentru izolare,
fibre minerale pentru izolare, materiale pentru
izolare electrică, lână minerală pentru izolare,
materiale plastice pentru izolare termică, plase
de fibră pentru izolare, panouri de polistiren
pentru izolare, lână minerală folosită la izolare,
materiale pentru etanşare şi izolare, folii de
polietilenă pentru izolare, plăci de izolare fonică
pentru construcţii, articole şi materiale pentru
izolare termică, materiale izolatoare pentru
izolare împotriva căldurii, izolare cu fibră de
sticlă pentru clădiri, fibre impregnate cu răşini
sintetice pentru izolare, produse pentru izolare
termică pentru centrale industriale, plăci uşoare
din vată minerală pentru izolare acustică,
spumă de poliuretan cu densitate mică pentru
izolare, materiale de izolare termică pentru
construcţia de mansarde, plăci uşoare din vată
minerală pentru izolare termică, plăci uşoare din
lână minerală pentru izolare ignifugă, materiale
de izolare termică folosite la transformarea
mansardelor, materiale din fibră de sticlă pentru
izolarea clădirilor, vată minerală (izolant).
19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente (cu excepţia celor
din metal), mortare rezistente la apă, vată de
sticlă pentru construcţii, produse de izolare a
acoperişului pe bază de bitum.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vopsele, administrarea afacerilor magazinelor
de comerţ cu amănuntul, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminţi
pentru pereţi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminţi de pardoseală,
prezentarea produselor prin toate mijloacele

de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la
materiale de construcţii, publicitate, conducerea
şi administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor diverse (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, 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
vânzare cu amănuntul şi/sau cu ridicata, toate
cele de mai sus în legătură cu comercializarea
în regim retail prin intermediul unor magazine
accesibile online a produselor pentru produsele
din clasele 01, 02, 17 şi 19.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03557
13/05/2019
DYNATONE CORP., # 1701,
DAERUNG POST TOWER 1, 288
DIGITAL-RO, GURO-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA
ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

DYNATONE
(531)

Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.14;
27.05.02; 29.01.13
(591) Culori revendicate:alb, verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
15. Chitare, tobe (instrumente muzicale), piane
digitale, claviaturi pentru instrumente muzicale,
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orgi, orgi electrice, tobe electronice, instrumente
muzicale electronice, orgi electronice, piane
electronice.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03558
13/05/2019
SC VINICOLA AVERESTI 2000 SA,
COMUNA BUNEŞTI-AVEREŞTI,
JUDEŢUL VASLUI, SAT AVEREŞTI,
VASLUI, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL IVANESCU
GABRIEL DAN, STR. AVRAM
IANCU NR. 48A, SC. B, AP. 10,
JUDEŢUL BRAŞOV, BRAŞOV,
500086, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03560
13/05/2019
LOREDANA-ELENA PÎRGHIE,
STR. GENERAL IACOB ZADIK NR.
25, SC. B, ET. 4, AP. 19, JUDEŢUL
SUCEAVA, RĂDĂUŢI, SUCEAVA,
ROMANIA
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

Casa Pîrghie
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de cofetărie şi gelaterie, servicii oferite de
plăcintării,
patiserii, servicii de catering, servicii oferite de
restaurante, servicii oferite de baruri și cafenele.
───────

AVEREŞTI PODGORIA
HUŞI Zghihară de Huşi
D.O.C. PODGORIA HUŞI
(531)

Clasificare Viena: 06.19.07; 25.01.19;
26.01.16; 26.01.18; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
podgoria Huşi.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03561
13/05/2019
DUMITRU FELIX HĂIDĂUŢU,
FUNDĂTURA TINJALA NR. 1,
JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, 700373, IAȘI,
ROMANIA

───────

FEELX
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(531)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Produse contra coroziunii, produse de
apărare contra ruginii.
37. Servicii de deszăpezire, servicii de curăţarea
străzilor, protecţie anticorozivă, construcţii de
clădiri.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 03563
13/05/2019
NEXOG SOFTWARE SRL,
STR. MARIA ROSETTI NR. 6,
ET. 4, CAM. 11.1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

DIAMOND NOISE
ENTERTAINMENT

NEXOG

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software pentru computere.
42. Proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
───────

M 2019 03564
13/05/2019
SC DIAMOND NOISE EVNENTERTAINMENT SRL, STR.
MIHAI BENIUC NR. 5, COMUNA 23
AUGUST, JUDEŢUL CONSTANŢA,
SAT 23 AUGUST, CONSTANȚA,
ROMANIA
CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA,
BDUL. UNIRII BL. 16C, AP. 12,
JUDEŢUL BUZĂU, BUZĂU,
120013, ROMANIA

(531)
(511)

Clasificare Viena: 17.02.02; 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
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.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
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.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 03565
13/05/2019
P.F.A. GHIȚĂ COSTIN, STR.
STRANDULUI NR. 6A, JUDEȚUL
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

P.F.A. GHIȚĂ COSTIN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 03566
13/05/2019
COMPAGNIE GERVAIS DANONE
, 17, BOULEVARD HAUSSMANN,
FRANȚA, PARIS, 7500, FRANȚA
INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, B-DUL CORNELIU COPOSU
NR.7, BL. 104, SC. 2, AP. 31,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

DANONE YOPRO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Lapte, produse lactate şi înlocuitori ai
acestora, lapte praf, lapte pasteurizat, aromat
şi bătut, deserturi pe bază de lapte, iaurturi,
băuturi făcute din iaurturi, brânză proaspătă de
vaci, băuturi compuse în principal din lapte sau
din produse lactate, băuturi lactate compuse
în principal din lapte, băuturi lactate conţinând
fructe, produse lactate fermentate simple sau
aromate, înlocuitori de lapte de origine vegetală,
înlocuitori ai produselor lactate obţinute din
plante sau alune, băuturi din fructe sau legume
care conţin în principal produse lactate.
30. Cacao, ciocolată, băuturi pe bază de cacao,
băuturi pe bază de ciocolată, băuturi pe bază
de cafea, băuturi pe bază de ceai, budinci,
spume de ciocolată, spume pentru desert
(produse de cofetărie), dulciuri (bomboane),
produse de cofetărie din zahăr, zahăr, orez
expandat, preparate pe bază de cereale, cereale

pentru micul dejun, biscuiţi (dulci sau săraţi),
torturi, pateuri (patiserie), vafe, gofre, deserturi
pe bază de cereale (dulciuri), turte din orez,
prăjituri din griș, budincă de orez, gustări
pe bază de orez (dulciuri), gustări pe bază
de cereale (dulciuri), îngheţată comestibilă,
îngheţată compusă în principal din iaurt,
îngheţată, şerbeturi (îngheţată comestibilă),
iaurturi îngheţate (îngheţată comestibilă),
îngheţată pe bază de apă aromatizată congelată,
compoturi de fructe (sosuri).
32. Apă plată sau gazoasă (apă minerală sau
nu), sucuri de fructe sau de legume, băuturi de
fructe sau de legume, limonade, sifon, sorbete
de băut, preparate pentru fabricarea băuturilor,
siropuri pentru băuturi, extracte de fructe sau
legume fără alcool, băuturi nealcoolice, băuturi
pe bază de plante, sucuri din legume (băuturi).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03567
13/05/2019
INSTITUTUL NAȚINAL DE
CERCETARE - DEZVOLTARE
PENTRU MAȘINI ȘI INSTALAȚII
DESTINATE AGRICULTURII ȘI
INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA
BUCUREȘTI, BD. ION IONESCU
DE LA BRAD NR. 6, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

TER TRACTOR
ELECTRIC ROMÂNESC
(531)

Clasificare Viena: 15.07.19; 26.11.01;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14
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(591)

Culori revendicate:negru, gri, galben,
verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă, tractoare.

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(511)

M 2019 03568
13/05/2019
BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE, SUITE 100, DE
19808-1674, UNITED STATES
OF AMERICA, WILMINGTON,
DELAWARE, STATELE UNITE ALE
AMERICII
ZMP Intellectual Property SRL,
STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2 , BUCUREŞTI ,
ROMANIA

PALL MALL S-LINE
VIOLET SWITCH

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical),
țigări de foi, trabucuri, brichete pentru țigări/
țigarete, brichete pentru țigări de foi, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru țigări/
țigarete, tuburi pentru țigări/țigarete, filtre pentru
țigări/țigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea țigărilor/țigaretelor, mașini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
țigări/țigarete electronice, lichide pentru țigări/
țigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.
───────

(740)

(540)

M 2019 03569
13/05/2019
BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE, SUITE 100, DE
19808-1674, UNITED STATES
OF AMERICA, WILMINGTON,
DELAWARE, STATELE UNITE ALE
AMERICII
ZMP Intellectual Property SRL,
STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2 , BUCUREŞTI ,
ROMANIA

BUSY DAY. TAKE A
BREAK. REFOCUS
(531)

Clasificare Viena: 25.01.15; 26.11.03;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical),
țigări de foi, trabucuri, brichete pentru țigări/
țigarete, brichete pentru țigări de foi, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru țigări/
țigarete, tuburi pentru țigări/țigarete, filtre pentru
țigări/țigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea țigărilor/țigaretelor, mașini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
țigări/țigarete electronice, lichide pentru țigări/
țigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03570
13/05/2019
CAFENEA VIBES SRL, STR.
NUFARULUI NR. 7, BL. D140,
ET. 2, AP. 8, JUDEȚUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

SNOOZZ THE DAY STARTERS

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03571
13/05/2019
DORIPESCO S.A., STR. BISERICII
NR. 224, JUDEȚUL BRAȘOV,
HALCHIU, BRAȘOV, ROMANIA
Cabinet individual de proprietate
industrială Ivanescu Gabriel Dan,
STR. AVRAM IANCU NR. 48A, SC.
B, AP. 10, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, 500086, BRAȘOV,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 24.17.02; 24.17.05;
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, băuturi din cafea, băuturi pe bază
de cafea, cafea preparată și băuturi pe bază de
cafea.
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei).
───────

armonia Starea ta de bine
(531)

Clasificare Viena: 05.05.21; 24.17.08;
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03572
13/05/2019
SILVIU DAN, STR.
RECONSTRUCȚIEI NR. 6, BL.
28, SC. 3, AP. 127, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
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

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03575
13/05/2019
NEXTRON SECURITY GUARD
S.R.L., STR. IRIS NR. 8, JUDEȚUL
TIMIȘ, MOSNITA NOUA, TIMIȘ,
ROMANIA
ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR. 33,
AP. 7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

NEXTRON SECURITY GUARD
(531)

Furniture Vision
more than furniture
(531)
(511)

Clasificare Viena: 26.03.01; 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, servicii de
amenajări interioare, servicii de design interior
și servicii conexe de informare și consiliere,
design de decoraţiuni interioare, consultaţii
arhitecturale, arhitectură, servicii de design
mobilier, consultanţă în design de mobilier.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.12;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, gri
(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)
───────

