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Cereri Mărci publicate în 22/11/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 06958 15/11/2019 SC 365 FRANCHISE GLOBAL

SRL
hugo by Alex

2 M 2019 07416 15/11/2019 EMILIAN-RAREȘ SÂRBU RARA CONSTRUIM PENTRU
TINE

3 M 2019 07623 15/11/2019 Adrian-Valentin Boboc DELCASE

4 M 2019 07919 15/11/2019 SC AUTO GEIST SRL AUTO GEIST AUTO PUR
SPIRIT

5 M 2019 08126 15/11/2019 SC NATURAL IS SRL GLAM LU

6 M 2019 08147 15/11/2019 URBAN STORE SRO UrbanStore.com

7 M 2019 08183 15/11/2019 CORNELIU PAIU #FripturaLaChifla

8 M 2019 08184 15/11/2019 EMILIAN POHRIB ImportAutomobile.ro

9 M 2019 08186 15/11/2019 SC BARCAZ SRL SUNRISE MARINA

10 M 2019 08187 15/11/2019 EDUARD ANDREI CIOROAGA RecoMedica

11 M 2019 08188 15/11/2019 MĂDĂLINA TROFIN #bracesarecool

12 M 2019 08189 15/11/2019 TECHNOHUB SYSTEMS SRL TechnoHub

13 M 2019 08190 15/11/2019 ALINA-MARIANA ISTRATE DIBI TOYS

14 M 2019 08191 15/11/2019 S.C ZETEA S.R.L Praline Zetea

15 M 2019 08192 15/11/2019 TBI BANK EAD TBI

16 M 2019 08193 15/11/2019 TBI BANK EAD TBI Bank

17 M 2019 08194 15/11/2019 SC CRISOR PERFECT
DISTRIBUTION SRL

KRISTA

18 M 2019 08195 15/11/2019 VETRO SOLUTIONS SRL vetro partner for animal health

19 M 2019 08196 15/11/2019 ANA-MARIA CALISTRU PSIHOEDUCATIA

20 M 2019 08197 15/11/2019 S.C. RASUB CONSTTRUCT
S.R.L.

RASUB CONSTRUCT

21 M 2019 08198 15/11/2019 ZION NETWORK SRL TTT TablaTipTigla

22 M 2019 08199 15/11/2019 NATURALIS SRL naturalis inteligenţa naturii
VITAMINUTZE

23 M 2019 08200 15/11/2019 SC WINERO SRL ALIRA ALIZEE

24 M 2019 08203 15/11/2019 PAUL COSMOVICI Poliana policlinică analize
încredere
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2019 08204 15/11/2019 SOCIETATEA COMERCIALA

GO FOR FUN ZONE SRL
XTRAIL EXPLORERS

26 M 2019 08205 15/11/2019 S.C.PETRODESIGN SA PETRODESIGN Member of
DEXTRON GROUP

27 M 2019 08206 15/11/2019 SILVIU STOLERIU The millenial

28 M 2019 08207 15/11/2019 FEDERATIA DE KARATE FULL
CONTACT

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE
KARATE FULL CONTACT

29 M 2019 08208 15/11/2019 Code Skills SRL Academia Micilor Developeri

30 M 2019 08209 15/11/2019 TALAR FOODS OOD KENA

31 M 2019 08210 15/11/2019 SC DR SLOVENSKI SRL SLOVENSKI MED

32 M 2019 08212 15/11/2019 CRISTINA MARIA RĂDULESCU L'Atelier des Fleurs

33 M 2019 08213 15/11/2019 CABINET DE AVOCAT ISĂILĂ
TRAIAN

34 M 2019 08214 15/11/2019 VOLUMIA BRIA Le Gogo

35 M 2019 08215 15/11/2019 PAUL COSMOVICI Poliana

36 M 2019 08216 15/11/2019 PAUL COSMOVICI Poliana

37 M 2019 08217 15/11/2019 SC TDD ASSETS SRL YG

38 M 2019 08218 15/11/2019 MIHAELA ALEXANDRU biologia emoţiilor

39 M 2019 08219 15/11/2019 PAUL COSMOVICI Poliana Policlinică analize
încredere

40 M 2019 08220 15/11/2019 RADU MIHAI NICULA FanLebu

41 M 2019 08221 15/11/2019 CIPRIAN-IOSIF BENGA DRĂCULIȚĂ

42 M 2019 08222 15/11/2019 LOUIS VUITTON MALLETIER OBJETS NOMADES

43 M 2019 08223 15/11/2019 COCA-COLA ROMANIA SRL APRIGĂ

44 M 2019 08224 15/11/2019 COCA-COLA ROMANIA SRL CUMPĂTATĂ

45 M 2019 08225 15/11/2019 ATTILA BALINT SICWOOD

46 M 2019 08227 16/11/2019 SEVEN LAND SERVICES SRL THE WORLD OF PANDORA

47 M 2019 08228 16/11/2019 DAN CRISTOFARO DEPO MATERIALE
CONSTRUCŢII

48 M 2019 08230 17/11/2019 SC FEPO STEEL
ENGINEERING SRL

FEPO Steel Engineering

49 M 2019 08231 17/11/2019 SC EURO NARCIS SRL ROCAR
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(210) M 2019 06958
(151) 15/11/2019
(732) SC 365 FRANCHISE GLOBAL

SRL, STR. TRAIAN NR. 60, BL.
E, AP. 15, JUD. GALAŢI, GALAŢI,
GALAȚI, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA PFA, STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, AP. 54, JUDEŢUL GALAŢI ,
GALAŢI, ROMANIA

(540)

hugo by Alex

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
05.03.13; 05.03.14; 11.01.02

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

35. Publicitate, conducerea şi admnistrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea la
un loc în beneficiul terţilor a produselor
diverse (exceptând transportul), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, servicii asigurate de magazine en
gross sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace electronice
(site-uri web sau emisiuni de teleshoping),
servicii de agenţii de import-export.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 07416
(151) 15/11/2019
(732) EMILIAN-RAREȘ SÂRBU, STR.

STRUGURILOR NR. 21, JUD.
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)
RARA CONSTRUIM

PENTRU TINE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2019 07623
(151) 15/11/2019
(732) Adrian-Valentin Boboc, STR.

PRINCIPALA NR. 18, JUDEŢ
TIMIŞ, COMUNA GIARMATA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

DELCASE

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.07.24;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14

(591) Culori revendicate:alb, negru, gri,
argintiu

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

9. Sisteme de alarmă antiefracţie, sisteme
electronice de acces şi pontaj, software pentru
automatizare industrială, software de calculator
pentru automatizarea fabricilor, software pentru
automatizarea proceselor robotice (RPA),
echipamente electronice de testare, altele decât
pentru uz medical.
37. Servicii de întreţinere spaţii verzi, instalare
de echipamente pentru automatizarea clădirilor.
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40. Servicii de prelucrare mecanică CNC.
42. Cercetare privind automatizarea
computerizată a proceselor administrative,
cercetare referitoare la automatizarea
computerizată a proceselor tehnice, cercetare
referitoare la automatizarea computerizată a
proceselor industriale.

───────

(210) M 2019 07919
(151) 15/11/2019
(732) SC AUTO GEIST SRL, STR.

ROMANA NR. 73-75, CAM. 2,
JUD.GALAŢI, GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA PFA, STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, AP. 54, JUDEŢUL GALAŢI ,
GALAŢI, ROMANIA

(540)

AUTO GEIST
AUTO PUR SPIRIT

(531) Clasificare Viena: 03.03.01; 03.03.15;
26.01.03; 27.05.01; 27.05.07

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

12. Vehicule, aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
35. Publicitate, conducerea şi admnistrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea la
un loc în beneficiul terţilor a produselor
diverse (exceptând transportul), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, servicii asigurate de magazine en
gross sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace electronice
( site-uri web sau emisiuni de teleshoping ),
servicii de agenţii de import-export.

───────

(210) M 2019 08126
(151) 15/11/2019
(732) SC NATURAL IS SRL, BLD.

NICOLAE IORGA NR. 59B,
JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, 700214, IAȘI,
ROMANIA

(540)
GLAM LU

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

3. Gene false, vopsele pentru gene, creioane
pentru gene, produse cosmetice pentru gene,
mascara pentru gene lungi, adezivi pentru
fixarea genelor false, adezivi pentru fixarea
genelor false, adezivi pentru gene, păr și
unghii false, produse de curățare pentru
perii cosmetice, produse cosmetice, preparate
cosmetice nemedicinale, farduri cosmetice,
creme cosmetice, săpunuri cosmetice, produse
cosmetice și preparate cosmetice, spume
(cosmetice), produse cosmetice, măști
cosmetice, produse cosmetice funcționale,
produse cosmetice decorative, produse
cosmetice colorate, uleiuri minerale (cosmetice),
produse cosmetice hidratante, hidratante
(produse cosmetice), produse cosmetice
pentru bronzare, preparate autobronzante
(cosmetice), loțiuni tonice (cosmetice), trusă
pentru cosmetice, eye-liner (cosmetice),
loțiuni autobronzante (cosmetice), creme
autobronzante (cosmetice), loțiuni solare
(cosmetice), preparate cosmetice pentru
copii, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice organice, preparate emoliente
(cosmetice), preparate hidratante (cosmetice),
anticearcăne corectoare (cosmetice), creme
fluide (cosmetice), cosmetice pentru unghii,
cosmetice pentru buze, creme de noapte
(cosmetice), henna pentru scopuri cosmetice,
măști de piele (cosmetice), rezerve pentru
pudriere (cosmetice), creme cosmetice pentru
duș, loțiuni cosmetice pentru față, primer
pentru unghii (cosmetice), creme cosmetice de
mâini, uleiuri cosmetice pentru epidermă, loțiuni
pentru bronzat (cosmetice), preparate cosmetice
pentru bronzat, geluri cosmetice pentru ochi,
întăritor pentru unghii (cosmetice), vârfuri pentru
unghii (cosmetice), produse cosmetice pentru
păr, creme tonifiante (produse cosmetice),
geluri hidratante (produse cosmetice), pudre
compacte (produse cosmetice), preparate
cosmetice pentru slăbire, farduri cosmetice
pentru ochi, farduri cosmetice pentru pleoape,
bază pentru unghii (cosmetice), produse pentru
bronzare (cosmetice), concentrate hidratante
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(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
sprâncene, produse cosmetice pentru animale,
preparate cosmetice pentru baie, loțiuni
cosmetice pentru bronzare, creioane cosmetice
pentru obraji, preparate cosmetice care conțin
panthenol, preparate cosmetice care conțin
cheratină, măști cosmetice cu nămol, creme
și loțiuni cosmetice, loțiuni cosmetice de păr,
preparate cosmetice pentru intarire, produse
cosmetice pentru duș, produse cosmetice pentru
piele, pudre cosmetice pentru față, cosmetice
pentru tratarea pielii uscate, produse cosmetice
pentru uz personal, uleiuri de protecție solară
(cosmetice), creme pentru față (produse
cosmetice), creme pentru corp (produse
cosmetice), pudră solidă pentru pudriere
(cosmetice), preparate cosmetice pentru
îngrijirea corpului, preparate cosmetice pentru
uscarea unghiilor, loțiuni pentru îngrijirea
pielii (cosmetice), loțiuni pentru ten (produse
cosmetice), șervețele cosmetice umezite în
prealabil, loțiuni tonice pentru față (cosmetice),
uleiuri pentru protecție solară (cosmetice),
produse cosmetice pentru descurcarea părului,
ruj cu protecție solară (cosmetice), sclipici folosit
în scopuri cosmetice, produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse exfoliante pentru ten
(cosmetice), uleiuri pentru corp (produse
cosmetice), șervețele impregnate cu loțiuni
cosmetice, produse cosmetice pentru îngrijirea
pielii, produse cosmetice pentru deschiderea
tenului, produse cosmetice pentru spălarea
feței, preparate cosmetice pentru îngrijirea
părului, produse de protecție solară (cosmetice),
preparate pentru protecția solară (cosmetice),
produse cosmetice exfoliante pentru corp, creme
de protecție solară (cosmetice), produse pentru
curățarea feței (cosmetice), loțiuni cosmetice
pentru îndepărtarea machiajului, preparate
cosmetice cu protecție solară, preparate
cosmetice de îngrijire a frumuseții, culoare
pentru buze (produse
cosmetice), preparate cosmetice care conțin
acid hialuronic, creme cosmetice pentru piele
uscată, produse cosmetice
pentru îngrijirea unghiilor, preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, preparate cosmetice
pentru îngrijirea tenului, preparate cosmetice
pentru fermitatea sânilor, rezerve de cosmetice
pentru dozatoare, șervețele impregnate cu
produse cosmetice, vopsele de corp (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă de
lapte, loțiuni hidratante pentru piele (produse
cosmetice), șervețele umede impregnate cu
loțiuni cosmetice, produse cosmetice sub formă
de uleiuri, preparate cosmetice pentru inhibarea
creșterii părului, uleiuri după expunerea la soare
(cosmetice), loțiuni de corp hidratante (produse

cosmetice), creme hidratante pentru piele
(produse cosmetice), produse cosmetice sub
formă de creme, produse cosmetice de aplicare
pe buze, preparate cosmetice pentru iluminarea
pielii (machiaj), creme pentru îngrijirea pielii
(produse cosmetice), produse cosmetice sub
formă de loțiuni, produse cosmetice sub formă
de pudră, măști cosmetice de curățare pentru
față, produse hidratante pentru ten (produse
cosmetice), produse cosmetice de protecție a
buzelor, produse cosmetice folosite la tratarea
ridurilor, produse cosmetice sub formă de
geluri, geluri pentru corp şi faţă (cosmetice),
preparate cosmetice de exfoliere pentru față,
creme preparate cosmetice pentru fata si corp,
produse cosmetice pentru ameliorarea calității
pielii, preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, șervețele pentu față îmbibate cu
produse cosmetice, dizolvanți pentru lac de
unghii (produse cosmetice), uleiuri parfumate
pentru fabricarea de preparate cosmetice,
preparate cosmetice pentru păr și pielea capului,
tampoane de curățare impregnate cu produse
cosmetice, preparate cosmetice pentru vânzare
sub formă de kit, produse de curățare a pielii
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
baie (nu cele
medicale), uleiuri de îngrijire a pielii
(produse cosmetice), preparate pentru curățare
impregnate pe discuri cosmetice, produse
cosmetice pentru machiaj (aplicate pe piele),
preparate cosmetice pentru baie și pentru
duș, produse de curățat, cosmetice, pentru ten
acneic, balsamuri de buze cu procție solară
(cosmetice), seturi de produse cosmetice pentru
igiena bucală, preparate cosmetice pentru baie
(nu de uz medical), produse cosmetice sub
formă de farduri de pleoape, produse cosmetice
sub formă de fard de obraz, creme cosmetice
pentru fermitatea pielii din jurul ochilor, preparate
cosmetice pentru pielea uscată, pentru femei
gravide, măști pentru închiderea porilor utilizate
ca produse cosmetice, spray-uri cosmetice
pentru îngrijirea pielii, cu aplicare locală,
geluri pentru folosire după expunerea la
soare (produse cosmetice), prosoape din hârtie
pentru mâini, impregnate cu produse cosmetice,
produse pentru îndepărtarea lacului de pe
unghii (produse cosmetice), produse cosmetice
sub formă de aerosoli pentru îngrijirea pielii,
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii după
expunerea la razele solare, produse cosmetice
pentru protejarea pielii împotriva arsurilor
provocate de soare, preparate pentru îngrijirea
pielii în timpul expunerii la soare (cosmetice),
preparate cosmetice pentru estomparea ridurilor,
cu aplicare topică pe față, adezivi pentru
lipirea sprâncenelor false, sprâncene false
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adezive, rimel pentru sprâncene, pudră pentru
sprâncene, creioane pentru sprâncene, farduri
de sprâncene, gel pentru sprâncene, sprâncene
false, tuș lichid pentru ochi, rimel, rimeluri,
rimel pentru păr, bureți impregnați cu săpun,
bureți impregnați cu produse de toaletă, farduri,
farduri de obraz, farduri pentru ochi, farduri
pentru pleoape, farduri pentru obraz și buze,
palete cu farduri de ochi, farduri pentru truse
de machiaj, farduri de pleoape sub formă de
creioane și pudră, fard gras, fard de obraz,
fard de pleoape, cretă de fardat, fard de
obraz lichid, fard cremos de obraz, fard pentru
efect de pleoapă dublă, uleiuri pentru masaj,
uleiuri de masaj, creme de masaj, nemedicinale,
uleiuri pentru masaj corporal, produse de masaj,
nemedicamentoase, uleiuri de masaj pentru față,
uleiuri și loțiuni pentru masaj, lumânări de masaj
de uz cosmetic, uleiuri pentru masaj, nu de uz
medical, corector facial (produs cosmetic).
10. Preparate din silicon pentru implanturi
cosmetice, mănuși pentru masaj, instrumente
de masaj manual, aparate pentru masaje
estetice, aparate de masaj pentru picioare,
dispozitive pentru masajul corporal, aparate de
masaj pentru spate, aparate de masaj pentru
gât, aparate de masaj pentru scalp, aparate
nonelectrice pentru masaj, aparate de masaj
pentru ochi, aparate electrice pentru masaje
estetice, aparate de masaj de uz personal,
aparate de masaj profund cu căldură, aparate
electrice de masaj pentru uz casnic, aparate
de masaj, aparate de masaj, electrice sau
neelectrice, aparate de masaj acționate electric,
aparate electrice pentru masajul scalpului, de uz
comercial, aparate de masaj pentru scalp care
funcționează cu baterii, aparate electrice pentru
masajul scalpului, de uz casnic, aparate electrice
de masaj de uz personal, aparate electrice
pentru masaje estetice, de uz casnic.
21. Piepteni pentru gene, periuțe pentru gene,
perii, perii cosmetice, perii pentru unghii, perii
de unghii, perii de toaletă, perii pentru păr, perii
cu aer cald pentru păr, perii sonice oscilante
pentru îngrijirea pielii, perii destinate utilizării
la nuanțarea părului, aplicatoare cosmetice,
spatule cosmetice, cosmetice (ustensile),
aplicatoare pentru cosmetice, recipiente pentru
cosmetice, distribuitoare pentru
cosmetice, suporturi pentru cosmetice, rafturi
pentru cosmetice, ustensile cosmetice și
de toaletă, cutii adaptate pentru ustensile
cosmetice, instrumente de mână pentru
aplicarea cosmeticelor, spatule cosmetice
destinate utilizării împreună cu preparate de
epilare, pensule pentru buze, pensule de uz
cosmetic, pensule pentru contur de ochi, periuțe

pentru sprâncene, perii pentru rimel, bureți
cosmetici, bureți abrazivi, bureți pentru corp,
bureți pentru curățare, bureți de baie, bureți de
toaletă, bureți pentru exfolierea
pielii, bureți pentru curățarea feței, bureți
de față pentru aplicarea machiajului, bureți
pentru aplicarea pudrei de corp, bureți
de microdermabraziune pentru uz cosmetic,
aplicatoare pudră, aplicatoare de fard,
aplicatoare pentru farduri de ochi, aparat de
masaj pentru pielea capului.

───────

(210) M 2019 08147
(151) 15/11/2019
(732) URBAN STORE SRO,

STR, VINOHRADY NR. 2,
BELEHRADSKA 299/132, PRAGA,
CEHIA

(540)

UrbanStore.com

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.24

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Black C), auriu (Pantone 466C,
Pantone Metallic 871C), argintiu
(Pantone Cool Gray 2C, Pantone
Metallic 877C)

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

18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2019 08183
(151) 15/11/2019
(732) CORNELIU PAIU, STR. TECUCI

NR. 156C, BL. T3, AP. 30, JUD.
GALAŢI, GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA PFA, STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, AP. 54, JUDEŢUL GALAŢI ,
GALAŢI, ROMANIA

(540)

#FripturaLaChifla

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.17.25

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

43. Servicii de aprovizionare pentru restaurante
fast-food cu autoservire, servicii de fast-food la
pachet, servicii de restaurante fast-food, servicii
de fast-food-uri.

───────

(210) M 2019 08184
(151) 15/11/2019
(732) EMILIAN POHRIB, STR. IONEL

FERNIC, NR. 13, BL. C9, ET. 7, AP.
90, JUDEȚUL GALAȚI , GALAȚI,
GALAȚI, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA PFA, STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, AP. 54, JUDEŢUL GALAŢI ,
GALAŢI, ROMANIA

(540)

ImportAutomobile.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 25.01.19

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

12. Vehicule, aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.

───────

(210) M 2019 08186
(151) 15/11/2019
(732) SC BARCAZ SRL, SAT CHISCANI,

JUD. BRĂILA, COM. CHISCANI,
BRĂILA, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA PFA, STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, AP. 54, JUDEŢUL GALAŢI ,
GALAŢI, ROMANIA

(540)

SUNRISE MARINA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
25.01.06; 18.04.02; 18.03.21

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 08187
(151) 15/11/2019
(732) EDUARD ANDREI CIOROAGA,

DR. VICTOR BABES NR. 31A, JUD.
HUNEDOARA, DEVA, 330118,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)
RecoMedica

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare.
───────
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(210) M 2019 08188
(151) 15/11/2019
(732) MĂDĂLINA TROFIN, STR. AVRIG

NR. 64, BL. O20, AP. 50, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
#bracesarecool

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2019 08189
(151) 15/11/2019
(732) TECHNOHUB SYSTEMS SRL,

SPLAIUL INDEPENDENŢEI NR.
273, CORP 3, ET. 3, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

TechnoHub

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.06; 26.13.25

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#e14d26), mov (HEX #2a2f7d), negru
(HEX #002234)

(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.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.

───────

(210) M 2019 08190
(151) 15/11/2019
(732) ALINA-MARIANA ISTRATE,

STR. ALBINELOR NR. 12, BL.
42A, SC. C, ET. 4, AP. 34, JUD.
CONSTANTA, NAVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

DIBI TOYS
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(531) Clasificare Viena: 26.01.16; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.07; 27.05.15; 27.03.01

(591) Culori revendicate:galben, negru,
verde, albastru

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

24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 08191
(151) 15/11/2019
(732) S.C ZETEA S.R.L, STR.

PRINCIPALA NR. 540, JUD. SATU
MARE, COMUNA MEDIESU AURIT,
SATU MARE, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Praline Zetea

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată) (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 08192
(151) 15/11/2019
(732) TBI BANK EAD, 52-54 DIMITAR

HADYHIKOTYEC STR , SOFIA,
1421, BULGARIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
TBI

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

35. Servicii de comerţ.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, servicii financiare şi monetare, afaceri
imobiliare, servicii bancare, servicii de investiţii,
servicii de împrumuturi financiare, servicii de
creditare şi servicii de leasing, servicii de
închiriere cu opţiune de cumpărare, finanţare
pentru cumpărare prin închiriere şi finanţare
pentru cumpărare prin leasing, furnizare de
cartele preplătite şi jetoane de valoare, bonuri
de valori, cupoane valorice, emiterea de
jetoane de valoare, bonuri de valori, cupoane
valorice, transferuri şi tranzacţii financiare şi
servicii de plată, transfer electronic de fonduri,
servicii de informaţii în domeniul financiar,
date, consiliere şi consultanţă, management
financiar, analiză financiară, evaluare financiară,
servicii de card de plată, servicii de carduri
de credit, carduri de încărcare şi carduri de
debit, servicii de intermediere de credite, servicii
de recuperare a datoriilor şi de factoring,
recuperarea datoriilor, servicii de depunere
în casete valorice, depozite de obiecte de
valoare, schimb valutar, sponsorizare financiară,
strângere de fonduri caritabile şi sponsorizare
financiară, colectare de fonduri de binefacere,
brokeraj cu garanţii reale imobiliare, servicii de
evaluare financiară.

───────
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(210) M 2019 08193
(151) 15/11/2019
(732) TBI BANK EAD, 52-54 DIMITAR

HADYHIKOTYEC STR , SOFIA,
1421, BULGARIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

TBI Bank

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
29.01.12

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

clase:
35. Servicii de comerţ.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, servicii financiare şi monetare, afaceri
imobiliare, servicii bancare, servicii de investiţii,
servicii de împrumuturi financiare, servicii de
creditare şi servicii de leasing, servicii de
închiriere cu opţiune de cumpărare, finanţare
pentru cumpărare prin închiriere şi finanţare
pentru cumpărare prin leasing, furnizare de
cartele preplătite şi jetoane de valoare, bonuri
de valori, cupoane valorice, emiterea de
jetoane de valoare, bonuri de valori, cupoane
valorice, transferuri şi tranzacţii financiare şi
servicii de plată, transfer electronic de fonduri,
servicii de informaţii în domeniul financiar,
date, consiliere şi consultanţă, management
financiar, analiză financiară, evaluare financiară,
servicii de card de plată, servicii de carduri
de credit, carduri de încărcare şi carduri de
debit, servicii de intermediere de credite, servicii
de recuperare a datoriilor şi de factoring,
recuperarea datoriilor, servicii de depunere
în casete valorice, depozite de obiecte de
valoare, schimb valutar, sponsorizare financiară,
strângere de fonduri caritabile şi sponsorizare
financiară, colectare de fonduri de binefacere,
brokeraj cu garanţii reale imobiliare, servicii de
evaluare financiară.

───────

(210) M 2019 08194
(151) 15/11/2019
(732) SC CRISOR PERFECT

DISTRIBUTION SRL, STR.
CIREȘULUI 43G, LOT 8, JUDEȚUL
ILFOV, FUNDENI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

KRISTA

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 29.01.15
(591) Culori revendicate:albastru, roz, galben,

verde, portocaliu, alb. gri
(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).

───────
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(210) M 2019 08195
(151) 15/11/2019
(732) VETRO SOLUTIONS SRL, STR.

BOBÂLNA NR. 31, CAMERA 1,
CLĂDIREA C1, JUD. GALAȚI,
TECUCI, GALAȚI, ROMANIA

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

(540)

vetro partner for animal health

(531) Clasificare Viena: 18.03.23; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.10; 27.05.12; 29.01.12

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

clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.

───────

(210) M 2019 08196
(151) 15/11/2019
(732) ANA-MARIA CALISTRU, STR.

DUNEI NR. 23, SECTOR 1,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
PSIHOEDUCATIA

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

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

───────

(210) M 2019 08197
(151) 15/11/2019
(732) S.C. RASUB CONSTTRUCT

S.R.L., STR. ALEXANDRU
VARIPATTI NR. 5, JUD. OLT,
SLATINA, OLT, ROMANIA

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

(540)

RASUB CONSTRUCT

(531) Clasificare Viena: 27.05.11; 27.05.25;
07.01.08; 29.01.14

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

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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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 industrială, proiectarea şi
dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 08198
(151) 15/11/2019
(732) ZION NETWORK SRL, BL. 21,

AP. 11, JUD.IASI, TOMESTI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

TTT TablaTipTigla

(531) Clasificare Viena: 27.05.25; 26.03.04;
29.01.13

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
negru

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

35. Publicitate, strângerea la un loc, în
folosul terţilor, a unei game variate de
bunuri (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, servicii ce
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de

vânzare cu ridicata, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de tip teleshopping, publicarea de
texte publicitare.
37. Construcții de clădiri, reparații.
42. Proiectarea construcţiilor, consultanţă
în arhitectură, programare computerizată,
proiectare industrială.

───────

(210) M 2019 08199
(151) 15/11/2019
(732) NATURALIS SRL, SOS.CHITILEI

NR. 60, CORP 1-C30, ETAJ
1, BIROU 6, SECTOR 1,,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

naturalis inteligenţa
naturii VITAMINUTZE

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.06;
27.05.25; 05.05.20; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, galben, portocaliu, mov închis,
mov deschis, roşu, albastru, roz

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
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
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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.
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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2019 08200
(151) 15/11/2019
(732) SC WINERO SRL, STR. RONDA

NR.2B, CAM. 2, ET. 2, SECTOR
2,, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET MARILENA
COMANESCU, PIAȚA DOROBANȚI
NR. 4, SC. B, AP. 8,, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ALIRA ALIZEE

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

33. Vinuri.
───────

(210) M 2019 08203
(151) 15/11/2019
(732) PAUL COSMOVICI, STR.

POVERNEI NR. 7, ET.2, AP.
6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Poliana policlinică
analize încredere

(531) Clasificare Viena: 27.05.25; 24.13.14;
29.01.13

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

clase:
42. Cercetare medicală, servicii de laboratoare
ştiinţifice în domeniul medical, servicii
nemedicale de imagistică cu ultrasunete,
investigaţii ştiinţifice în scopuri medicale, servicii
de cercetare medicală şi farmaceutică, stocare
electronică de dosare medicale, cercetare
ştiinţifică în scop medical, elaborare de
programe pentru calculator în domeniul medical,
proiectare şi dezvoltare de tehnologie medicală,
cercetare biologică, cercetare clinică şi cercetare
medicală, analiza serului uman pentru cercetări
medicale, analiza ţesuturilor umane pentru
cercetări medicale, furnizarea de informaţii
despre cercetarea ştiinţifică şi medicală în
domeniul farmaceutic şi al studiilor clinice,
cercetare ştiinţifică cu scopuri medicale în
domeniul bolilor canceroase.
44. Servicii medicale şi servicii conexe activităţii
medicale, servicii de îngrijire mentală, servicii de
igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni,
servicii farmaceutice, servicii de consultanţă
în vederea pierderii în greutate, consultanţă
privind îngrijirea sănătăţii, analiza serului
uman pentru tratamente medicale, analiza
ţesuturilor umane pentru tratament medical,
recoltarea şi conservarea sângelui uman,
servicii de scanare cu colonoscopie, efectuarea
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examenelor medicale, servicii de depistare a
diabetului, servicii dermatologice pentru tratarea
afecţiunilor pielii, testare genetică în scopuri
medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale, servicii de analize medicale, servicii
spitaliceşti, servicii de tratament de fertilitate
pentru persoane, servicii de chirurgie oculară
cu laser, asistenţă medicală, servicii medicale şi
pentru sănătate referitoare la ADN, genetică şi
testarea genetică, consultanţă privind asistenţa
medicală oferită de doctori şi de alt personal
medical specializat, consultaţii medicale, servicii
oferite de laboratoare medicale pentru analiza
probelor de sânge recoltate de la pacienţi,
depistare medicală (screening) referitoare la
cord, servicii
de analize medicale pentru boli cardiovasculare,
servicii medicale în domeniul diabetului, servicii
medicale în domeniul nefrologiei, servicii
medicale în domeniul oncologiei, servicii de
tratament medical, servicii de furnizare de
informaţii medicale, furnizare de informaţii şi
noutăţi în domeniul medicinei.

───────

(210) M 2019 08204
(151) 15/11/2019
(732) SOCIETATEA COMERCIALA GO

FOR FUN ZONE SRL, CALEA
BUCUREȘTI NR. 111, JUD. ILFOV,
TUNARI, 077180, ROMANIA

(540)

XTRAIL EXPLORERS

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
28. Echipamente sportive.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea călătoriilor.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 08205
(151) 15/11/2019
(732) S.C.PETRODESIGN SA,

STR.CADEREA BASTILIEI
NR.56-58, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA, ROMANIA

(540)

PETRODESIGN Member
of DEXTRON GROUP

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.08; 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.12

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

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

42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2019 08206
(151) 15/11/2019
(732) SILVIU STOLERIU, CALEA

GIULEȘTI NR. 43, BL. 13A,
SC. 1, ET. 3, AP. 8, SECTOR
6, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

The millenial

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
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43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 08207
(151) 15/11/2019
(732) FEDERATIA DE KARATE FULL

CONTACT, ALEEA SPORTURILOR
NR. 51A, JUDEŢ BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

(540)
CAMPIONATUL NAȚIONAL

DE KARATE FULL CONTACT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Activități sportive.

───────

(210) M 2019 08208
(151) 15/11/2019
(732) Code Skills SRL, BULEVARDUL

HRISTO BOTEV NR. 1, ET. 4,
AP. 406, BUCUREȘTI, 030231,
ROMANIA

(540)

Academia Micilor Developeri

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.03.07;
05.03.13

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

41. Educație în domeniul informaticii.
───────

(210) M 2019 08209
(151) 15/11/2019
(732) TALAR FOODS OOD, SREDETS

REGION, SLAVYANSKA STR. NR.
5, FLOOR 3, ENTRANCE 1, SOFIA,
1000, BULGARIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

KENA

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 29.01.06;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.04.05

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

clase:
29. Salate de legume, salate preparate, salate
aperitiv, salate de legume gata tăiate, salate
pe bază de cartofi, salate cu carne de
pasăre, sarmale, sarmale în foi de viță,
sosuri pentru gustări, mâncăruri preparate
pe bază de carne, mâncăruri cu legume
preparate, feluri de mâncare preparate din
carne, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) ouă, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, mâncăruri preparate constând în principal
din carne, mâncăruri preparate care conțin
în principal carne de curcan, mâncăruri
preparate din carne (în care predomină carnea),
alimente gătite, constând în totalitate sau
în cea mai mare parte din carne, cartofi,
preparați, cartofi, conservați, cartofi fierți, cartofi
decojiți, cartofi dulci preparați, usturoi conservat,
ardei, preparați, ajvar (pastă de ardei în
conservă), ardei roșii preparați, ardei iuți
conservați, roșii conservate, roșii decojite, roșii,
preparate, brânză prelucrată, brânzeturi, brânză
cu condimente, gustări pe bază de brânză,
legume congelate, legume decojite, legume
în saramură, conserve cu legume, legume
gătite, legume fermentate, legume sărate, sos
iute cu castraveți, legume conservate, legume
feliate, la conservă, legume conservate (în ulei),
gustări pe bază de legume, fructe, ciuperci și
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legume prelucrate (inclusiv nuci și leguminoase),
mâncăruri gătite și congelate constând în
principal din legume, mâncăruri gătite constând
în principal din legume, iaurt, fructe în saramură,
extracte vegetale pentru alimente, conserve de
legume, conserve și murături, carne conservată,
legume în conservă, carne gătită, la conservă,
conserve de carne, conserve de carne de
pasăre, carne procesată, salate de cartofi, salată
de varză crudă, legume preparate la grătar,
năut, preparat, piure de legume, piure de cartofi,
piureuri de fructe, legume amestecate, legume
tăiate, legume uscate prin înghețare, înlocuitori
de brânză, extracte de roșii, extracte din carne,
extracte din legume pentru gătit, extracte din
legume pentru gătit (sucuri), supe și baze de
supă, extracte din carne, uleiuri de uz alimentar,
uleiuri și grăsimi comestibile, paste de carne,
paste de legume, creme de întins pe pâine
care conțin în principal ouă, produse lactate,
înlocuitori de lapte, înlocuitori de smântână,
produse lactate și înlocuitori.
30. Mâncăruri pregătite pe bază de orez,
kasha (mâncare pe bază de hrișcă), paste cu
legume (sosuri), condimente alimentare, sosuri
conservate, piureuri de legume (sosuri), malț
pentru alimentație, extracte de condimente,
amestecuri pentru umpluturi (alimente), extracte
de malț utilizate ca arome, cereale, cereale
preparate pentru consum uman, cereale
procesate pentru alimente de consum uman,
alimente cu paste la conservă, amidon de uz
alimentar, maioneză, înlocuitor de maioneză,
sosuri pe bază de maioneză, creme pe
bază de maioneză și ketchup, sosuri, sosuri
pentru salate, sosuri (condimente), sosuri
condimentate, sosuri cu ierburi, amestecuri
lichide pentru gătit (condimente lichide), sosuri
pentru orez, amestecuri pentru prepararea
sosurilor, sosuri întrebuințate sub formă de
condimente, sos de roșii, produse alimentare
preparate sub formă de sosuri.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la delicatese, servicii de vânzare cu amănuntul
referitorare la produsele din clasele 29 și 30,
obținere de contracte de vânzare de produse,
pentru alte persoane, intermediere în materie
de contracte de vânzare-cumpărare de bunuri,
obținere de contracte pentru achiziția și vânzarea
de produse și servicii, negociere de contracte
privind achiziția și vânzarea de produse,
servicii pentru promovarea exporturilor, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor.
40. Conservarea alimentelor și a băuturilor.
43. Preparare de mâncăruri, servicii de
preparare a alimentelor, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii

de catering, servicii de consultanță cu
privire la prepararea mâncării, preparare de
mâncăruri pentru alte persoane, pe bază de
subcontractare, pregătirea și furnizarea de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
furnizare de informații cu privire la prepararea
alimentelor și băuturilor.

───────

(210) M 2019 08210
(151) 15/11/2019
(732) SC DR SLOVENSKI SRL, STR.

PRIMĂVERII NR. 47, JUD. TIMIȘ,
CHIȘODA, 307221, ROMANIA

(540)

SLOVENSKI MED

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.09.01; 26.11.01; 26.11.08; 26.11.09;
26.11.13

(591) Culori revendicate:HEX #b51500, HEX
#fcfcfc, HEX #a7e0e0, HEX #303030

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

44. Servicii medicale și de sănătate.
───────
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(210) M 2019 08212
(151) 15/11/2019
(732) CRISTINA MARIA RĂDULESCU,

STR. GHEORGHE DOJA NR. 19,
BL. 35A1, ET. 4, AP. 16, JUDEȚUL
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
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)

L'Atelier des Fleurs

(531) Clasificare Viena: 05.03.20; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Florării, aranjamentul florilor, servicii de
artă florală, compoziţii florale şi servicii de
grădinărit-peisagistică, servicii de amenajare a
aranjamentelor florale pentru interiorul clădirilor,
închiriere de aranjamente florale.

───────

(210) M 2019 08213
(151) 15/11/2019
(732) CABINET DE AVOCAT ISĂILĂ

TRAIAN, CALEA RAHOVEI
NR. 217, BL. 12, SC. 2, ET. 8,
AP. 60, CAMERA 2. SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.02.03; 26.11.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii juridice.

───────
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(210) M 2019 08214
(151) 15/11/2019
(732) VOLUMIA BRIA, STR. ZAHARIA

STANCU NR. 21, BL. VILA C2,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, 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)

Le Gogo

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

clase:
35. Regruparea 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, 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 08215
(151) 15/11/2019
(732) PAUL COSMOVICI, STR.

POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP.
6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Poliana

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 24.13.25

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

clase:
42. Cercetare medicala, servicii de laboratoare
științifice îndomeniul medical, servicii
nemedicale de imagistică cu ultrasunete,
investigații științifice în scopuri medicale, servicii
de cercetare medicală și farmaceutică, stocare
electronică de dosare medicale, cercetare
științifică în scop medical, elaborare de programe
pentru calculator în domeniul medical, proiectare
și dezvoltare de tehnologie medicală, cercetare
biologică, cercetare clinică și cercetare
medicală, analiza serului uman pentru cercetări
medicale, analiza țesuturilor umane pentru
cercetări medicale, furnizarea de informații
despre cercetarea științifică și medicală în
domeniul farmaceutic și al studiilor clinice,
cercetare științifică cu scopuri medicale în
domeniul bolilor canceroase.
44. Servicii medicale și servicii conexe activității
medicale, servicii de îngrijire mentală, servicii de
igienă și de îngrijire a frumuseții pentru oameni,
servicii farmaceutice, servicii de consultanță
în vederea pierderii în greutate, consultanță
privind îngrijirea sănătății, analiza serului
uman pentru tratamente medicale, analiza
țesuturilor umane pentru tratament medical,
recoltarea și conservarea sângelui uman,
servicii de scanare cu colonoscopie, efectuarea
examenelor medicale, servicii de depistare a
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diabetului, servicii dermatologice pentru tratarea
afecțiunilor pielii, testare genetică în scopuri
medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale, servicii de analize medicale, servicii
spitalicesti, servicii de tratament de fertilitate
pentru
persoane, servicii de chirurgie oculară cu laser,
asistență medicală, servicii medicale și pentru
sănătate referitoare la ADN, genetică și testarea
genetică, consultanță privind asistența medicală
oferită de doctori și de alt personal medical
specializat, consultații medicale, servicii oferite
de laboratoare medicale pentru analiza probelor
de sânge recoltate de la pacienți, depistare
medicală (screening) referitoare la cord, servicii
de analize medicale pentru boli cardiovasculare,
servicii medicale în domeniul diabetului, servicii
medicale în domeniul nefrologiei, servicii
medicale în domeniul oncologiei, servicii de
tratament medical, servicii de furnizare de
informații medicale, furnizare de informații și
noutăți în domeniul medicinei.

───────

(210) M 2019 08216
(151) 15/11/2019
(732) PAUL COSMOVICI, STR.

POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP.
6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Poliana

(531) Clasificare Viena: 24.13.25; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
42. Cercetare medicală, servicii de laboratoare
științifice îndomeniul medical, servicii
nemedicale de imagistică cu ultrasunete,
investigații științifice în scopuri medicale, servicii
de cercetare medicală și farmaceutică, stocare

electronică de dosare medicale, cercetare
științifică în scop medical, elaborare de
programe pentru calculator în domeniul medical,
proiectare și dezvoltare de tehnologie medicală,
cercetare biologică, cercetare clinică și cercetare
medicală, analiza serului uman pentru cercetări
medicale, analiza țesuturilor umane pentru
cercetări medicale, furnizarea de informații
despre cercetarea științifică și medicală în
domeniul farmaceutic și al studiilor clinice,
cercetare științifică cu scopuri medicale în
domeniul bolilor canceroase.
44. Servicii medicale și servicii conexe activității
medicale, servicii de îngrijire mentală, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni, servicii farmaceutice, servicii de
consultanță în vederea pierderii în greutate,
consultanță privind îngrijirea sănătății, analiza
serului uman pentru tratamente medicale,
analiza țesuturilor umane pentru tratament
medical, recoltarea și conservarea sângelui
uman, servicii de scanare cu colonoscopie,
efectuarea examenelor medicale, servicii de
depistare a diabetului, servicii dermatologice
pentru tratarea afecțiunilor pielii, testare genetică
în scopuri medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale, servicii de analize medicale,
servicii spitalicesti, servicii de tratament de
fertilitate pentru persoane, servicii de chirurgie
oculară cu laser, asistență medicală, servicii
medicale și pentru sănătate referitoare la ADN,
genetică și testarea genetică, consultanță privind
asistența medicală oferită de doctori și de
alt personal medical specializat, consultații
medicale, servicii oferite de laboratoare medicale
pentru analiza probelor de sânge recoltate
de la pacienți, depistare medicală (screening)
referitoare la cord, servicii de analize medicale
pentru boli cardiovasculare, servicii medicale
în domeniul diabetului, servicii medicale în
domeniul nefrologiei, servicii medicale în
domeniul oncologiei, servicii de tratament
medical, servicii de furnizare de informații
medicale, furnizare de informații și noutăți în
domeniul medicinei.

───────
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(210) M 2019 08217
(151) 15/11/2019
(732) SC TDD ASSETS SRL, STR.

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

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
STR. GAROAFELOR BL.P53, SC.A,
PARTER, AP.1, SNAGOV, 077165,
ILFOV, ROMANIA

(540)

YG

(531) Clasificare Viena: 26.11.01; 27.05.01;
27.05.17

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili şi materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 08218
(151) 15/11/2019
(732) MIHAELA ALEXANDRU, STR.

FABRICII NR. 1, AP. 30, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) Cabinet Individual Claudiu Feraru,
STR. CONSTANTIN DANIEL NR. 4,
PARTER, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

biologia emoţiilor

(531) Clasificare Viena: 02.09.23; 26.01.03;
26.01.18; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
16. Cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi de scris
sau de colorat.
41. Organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, publicarea cărţilor,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
predare/servicii educaţionale, servicii de
instruire.

───────
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(210) M 2019 08219
(151) 15/11/2019
(732) PAUL COSMOVICI, STR.

POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP.
6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Poliana Policlinică
analize încredere

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
42. Cercetare medicală, servicii de laboratoare
ştiinţifice în domeniul medical, servicii
nemedicale de imagistică cu ultrasunete,
investigaţii ştiinţifice în scopuri medicale, servicii
de cercetare medicală şi farmaceutică, stocare
electronică de dosare medicale, cercetare
ştiinţifică în scop medical, elaborare de
programe pentru calculator în domeniul medical,
proiectare şi dezvoltare de tehnologie medicală,
cercetare biologică, cercetare clinică şi cercetare
medicală, analiza serului uman pentru cercetări
medicale, analiza ţesuturilor umane pentru
cercetări medicale, furnizarea de informaţii
despre cercetarea ştiinţifică şi medicală în
domeniul farmaceutic şi al studiilor clinice,
cercetare ştiinţifică cu scopuri medicale în
domeniul bolilor canceroase.

uman, servicii de scanare cu colonoscopie,
efectuarea examenelor medicale, servicii de
depistare a diabetului, servicii dermatologice
pentru tratarea afecţiunilor pielii, testare genetică
în scopuri medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale, servicii de analize medicale,
servicii spitaliceşti, servicii de tratament de
fertilitate pentru persoane, servicii de chirurgie
oculară cu laser, asistenţă medicală, servicii
medicale şi pentru sănătate referitoare la ADN,
genetică şi testarea genetică, consultanţă privind
asistenţă medicală oferită de doctori şi de
alt personal medical specializat, consultaţii
medicale, servicii oferite de laboratoare medicale
pentru analiza probelor de sange recoltate
de la pacienţi, depistare medicală (screening)
referitoare la cord, servicii de analize medicale
pentru boli cardiovasculare, servicii medicale
în domeniul diabetului, servicii medicale în
domeniul nefrologiei, servicii medicale în
domeniul oncologiei, servicii de tratament
medical, servicii de furnizare de informaţii
medicale, furnizare de informaţii şi noutăţi în
domeniul medicine.

───────

(210) M 2019 08220
(151) 15/11/2019
(732) RADU MIHAI NICULA, STR.

SEPTIMIUS SEVERUS NR. 55,
AP. 15, JUDEŢ ALBA, ALBA IULIA,
ALBA, ROMANIA

(740) Cabinet Individual Claudiu Feraru,
STR. CONSTANTIN DANIEL NR. 4,
PARTER, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FanLebu

44. Servicii medicale şi servicii conexe activitatii
medicale, servicii de îngrijire mentală, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni, servicii farmaceutice, servicii de
consultanţă în vederea pierderii în greutate,
consultanţă privind îngrijirea sănătăţii, analiza
serului uman pentru tratamente medicale,
analiza ţesuturilor umane pentru tratament
medical, recoltarea şi conservarea sangelui
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(531) Clasificare Viena: 02.09.23; 26.11.12;
27.05.01; 27.05.17

(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.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Articole de sport.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2019 08221
(151) 15/11/2019
(732) CIPRIAN-IOSIF BENGA , STR.

ALUNIŞ NR. 13, COMUNA
BRAN, JUDEŢUL BRAŞOV, SAT
ŞOHODOL, 050135, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

DRĂCULIȚĂ

(531) Clasificare Viena: 03.01.08; 02.01.07;
02.01.22; 11.03.02; 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu
(PANTONE=1797 C, PANTONE=703
C, PANTONE=485 C), gri
( PANTONE=Cool Grey 3 C,
PANTONE=426 C, PANTONE=Cool
Grey 5 C), roz (PANTONE=7418
C), verde (PANTONE=5815
C), galben (PANTONE=457 C),
albastru (PANTONE=647 C),
portocaliu (PANTONE=7414
C), negru (PANTONE=Black
4 C, PANTONE=Negru), maro
(PANTONE=7512 C), PANTONE=Alb

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

28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolkice, preparate alcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 08222
(151) 15/11/2019
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER,

RUE DU PONT-NEUF 2, PARIS,
FRANȚA, F-75001, FRANȚA

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

(540)
OBJETS NOMADES

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

11. Lămpi de iluminat, aplice de perete, lămpi
electrice de noapte, lămpi de iluminat pentru
exterior, lanterne electrice, instalații de iluminat,

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
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ventilatoare electrice portabile, ventilatoare
electrice de uz personal, lămpi reflectoare, lămpi
solare, proiectoare de iluminat.
20. Mobile de birou, rechizite de birou (mobilier),
rafturi pentru birou (mobilier), scaune ca
mobilier de birou, mobilier pentru casă, birou
și grădină, mobilier pentru șezut, mobilier
rabatabil pentru șezut, scaune de birou, scaune
pentru desenatori, scaune pentru banchet,
tăblie pentru poziția șezut, scaune, șezlonguri
pentru transatlantice, scaune cu spătar rabatabil,
taburete, scaune pentru săli de mese, scaune
de conferință, scaune cuax, balansoare, scaune
gonflabile, scaune rabatabile, scaune cu bază,
fotolii rabatabile (mobilier), scaune cu roți
pivotante, scaune pe cadre cu patine, fotolii de
tip beanbag, scaune joase fără cotiere așezate
în fața șemineului, mese pentru săli de mese,
mese, mese pentru birouri, mese de lucru, mese
pliante, mese din metal, mese cu suport, mese
(mobilier), măsuțe, măsuțe auxiliare, mese de
conferință, birouri și mese, mese de bucătărie,
mese de lucru pentru proiectanți, mese pentru
computer, mese pentru grădină, mese de picnic,
suporturi pentru schimbarea bebelușilor, scaune
pentru bebeluși, scaune de copii, scaune din
metal, bănci (mobilă), scaune înalte (mobilier),
bănci din metal, birouri cu rulou, birouri portabile,
măsuțe portabile de pus în poală, birouri
mobile pentru scris, birouri modulare (mobilier),
birouri cu înălțime reglabilă, birouri de lucrat în
picioare, fotolii, fotolii rabatabile, canapele, paturi
divan, canapele de perete, canapele extensibile,
canapele de două locuri, paturi pentru copii,
paturi pliante, paturi ajustabile, pufuri, paturi
portabile, paturi din lemn, mobile care se pot
transforma în pat, paturi prevăzute cu saltele cu
arcuri interioare, paturi pentru copii confecționate
din pânză sub forma unui sac, paturi, așternuturi,
saltele și perne, mobilier pentru copii, rafturi
utilizate ca piese de mobilier pentru copii,
leagăne pentru verandă, paravane (mobilier),
mobilier de exterior, mobilier de grădină, mobilier
din plastic pentru grădină, mobilier de grădină din
metal, mobilier de grădină din aluminiu, mobilier
de grădină din lemn, mobilier pentru cameră
de zi, dulapuri pentru dormitor, mobilier pentru
dormitor, mobilier încastrat pentru dormitor,
așternuturi (cu excepția lenjeriei de pat),
noptiere, mese de toaletă (mobilier), lăzi de
stocare confecționate din lemn, lăzi de stocare
confecționate din plastic, suporturi de cărți,
etajere pentru biblioteci, scaune pentru baruri,
șezlonguri pentru plajă, șezlonguri prevăzute cu
apărătoare de vânt, rame pentru oglinzi, oglinzi
decorative.

21. Lucrări de artă din porțelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, servicii (veselă),
sticle (recipiente), supiere, servicii de ceai
(veselă), servicii de cafea (veselă), bețișoare
chinezești (tacâmuri), ustensile de bucătărie,
pămătufuri pentru bărbierit, suporturi pentru
pămătufuri de bărbierit, perii pentru încălțăminte,
arzătoare pentru uleiuri parfumate, carafe, vaze,
candelabre (sfeşnice), limbi de încălțat pantofii,
suporturi pentru vasele fierbinţi (ustensile pentru
masă), calapoade pentru pantofi (sisteme de
întindere), calapoade pentru cizme (sisteme de
întindere), stingătoare de lumânări, aparate de
tocat pentru bucătărie, neelectrice, truse de
toaletă, coşuri dotate pentru picnic, inclusiv
vesela, deschizătoare de sticle, electrice și
neelectrice, tirbușoane, electrice și neelectrice,
tocătoare pentru bucătărie, pudriere, solnițe,
veselă, articole de bucătărie și recipiente,
flacoane pentru parfum, recipiente de sticlă
pentru farmacii, borcane de bucătărie [nu din
metale prețioase], boluri pentru flori din metale
prețioase, vaze din piatră pentru podea, vaze
pentru podea, vaze pentru flori, vaze din sticlă
pentru podea, recipiente ceramică, vaze din lut
pentru podea, vase
de lut, vaze din sticlă, ghivece de flori pentru
ritualuri.
22. Frânghii/funii, pânză de vinil pentru sol,
vele, vele pentru windsurf, hamace, copertine
din materiale textile, pânză impermeabilă, pungi
(învelișuri, săculețe) din materiale textile, pentru
ambalare, fulgi (pene).
24. Materiale textile și produse textile, cuverturi
de pat (pături) și cuverturi de masă, cuverturi
matlasate (lenjerie de pat), pleduri de călătorie,
lenjerie de uz casnic, fețe de pernă, huse
(lenjerii) și pături pentru pat, huse pentru pat,
cearșafuri, dosuri de perne, fețe de plapumă,
materiale textile pentru baie (cu excepția
articolelor de îmbrăcăminte), prosoape mari de
baie, prosoape, mănuși pentru baie, garnituri de
masă (cu excepția celor din hârtie), fețe de masă
(cu excepția celor din hârtie), șervete de masă
din materiale textile, suporturi pentru farfurie
din material textil, batiste din materiale textile,
etichete din material textil, pături de înfășat, tapet
din materiale textile, mileuri din material textil,
pânze din material textil, pilote (plăpumi din puf
de gâscă), fanioane textile, prosoape pentru golf,
prosoape de mâini, prosoape cu glugă, prosoape
de bucătărie, pături pentru nou-născuți, pături din
mătase, individualuri de masă din material textil,
fețe de masă din materiale textile, pături de lână,
materiale textile și înlocuitori
pentru acestea, perdele din materiale textile sau
din materiale plastice, saci de dormit.
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(151) 15/11/2019
(732) COCA-COLA ROMANIA SRL,

ŞOS. BUCUREŞTI-PLOIEŞTI NR.
1A, BUCHAREST BUSINESS
PARK, IMOBILUL A1, ET. 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 013681,
ROMANIA

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

(540)
APRIGĂ

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, incluzând apă
potabilă, apă cu arome, ape minerale și gazoase,
băuturi ră coritoare, băuturi energizante și
băuturi pentru sportivi, băuturi din fructe și sucuri
de fructe incluzând apă de nucă de cocos ca
băutură, și alte băuturi nealcoolice, incluzând
siropuri, concentrate, prafuri și alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2019 08224
(151) 15/11/2019
(732) COCA-COLA ROMANIA SRL,

ŞOS. BUCUREŞTI-PLOIEŞTI NR.
1A, BUCHAREST BUSINESS
PARK, IMOBILUL A1, ET. 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 013681,
ROMANIA

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

(540)
CUMPĂTATĂ

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, incluzând apă
potabilă, apă cu arome, ape minerale și gazoase,
băuturi ră coritoare, băuturi energizante și
băuturi pentru sportivi, băuturi din fructe și sucuri
de fructe incluzând apă de nucă de cocos ca
băutură, și alte băuturi nealcoolice, incluzând
siropuri, concentrate, prafuri și alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2019 08225
(151) 15/11/2019
(732) ATTILA BALINT, STR. PODULUI

NR. 19, BL. 49, SCARA B, AP. 19,
JUDETUL COVASNA, SFANTU
GHEORGHE, 520013, COVASNA,
ROMANIA

(540)
SICWOOD

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

20. Mobilă și mobilier, sculpturi din lemn, paturi
din lemn, figurine confecționate din lemn,
sculpturi realizate
din lemn, rafturi din lemn (mobilier), scări
fabricate din lemn, cutii decorative de lemn,
rafturi (mobilier)
din lemn, mobilier de grădină din lemn, mobilier
casnic confecționat din lemn, panouri de lemn
pentru
mobilier, decoraţiuni de perete, din lemn,
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamante și
decorațiuni din
materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic.

───────

27. Tapet, tapet din material textil, învelitori
pentru pardoseli, covoare, carpete și preșuri,
elemente decorative de perete, nu din materiale
textile.
Prioritatile nr: 4551823, 4551829 din data 
16/05/2019 ţara Franta, având starea acceptată.

───────
(210) M 2019 08223
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(210) M 2019 08227
(151) 16/11/2019
(732) SEVEN LAND SERVICES SRL,

STR. BAITA NR. 6, AP. 11,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

THE WORLD OF PANDORA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
02.01.02; 02.01.16; 02.01.23

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#2B2A29), albastru (HEX#0183F5)

(511) 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.
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 08228
(151) 16/11/2019
(732) DAN CRISTOFARO, VALEA

IALOMITEI NR. 5, BL. D 21, SC. C,
AP. 21, SECTOR 6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DEPO MATERIALE
CONSTRUCŢII

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 07.01.09;
26.11.01

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

35. Publicitate, administrație comercială, servicii
de comerț cu amănuntul cu privire la materiale
de construcții, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu unelte manuale pentru lucrări de
construcție, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente electrice de uz casnic, servicii de
vânzare cu amănuntul în
legătură cu unelte manuale pentru lucrări de
construcție, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu
vopsele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu utilaje de construcții, servicii de
vânzare cu
ridicata în legătură cu utilaje de construcții.

───────
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(210) M 2019 08230
(151) 17/11/2019
(732) SC FEPO STEEL ENGINEERING

SRL, STR. MURESULUI NR.
1, JUDETUL MURES, NAZNA,
MUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ NR. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382,
ROMANIA

(540)

FEPO Steel Engineering

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.07.25

(591) Culori revendicate:albastru, alb,
albastru gradient

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

6. Ștanțe și matrițe metalice, matrițe metalice
pentru injectat plastic și aluminiu sub presiune,
sisteme robotică și
automatizări, sisteme industriale, construcții
metalice și părți componente ale structurilor
metalice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 08231
(151) 17/11/2019
(732) SC EURO NARCIS SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 1 A, JUDETUL
MURES, NAZNA, MUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ NR. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382,
ROMANIA

(540)
ROCAR

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

12. Autovehicule.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
gestiunea
afacerilor comerciale şi publicitate, inclusiv prin
pagina web în legătură cu autovehiculele din
domeniul de
activitate.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii , servicii
oferite service.

───────



Erată        Referitor la depozitul M 2019 07477 publicat în data de 30.10.2019, dintr-o eroare materială cererea de marcă a fost publicată ca marcă figurativă, individuală, aceasta fiind marcă combinată, individuală, conform reprezentării grafice:         
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