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Cereri Mărci publicate în 22/01/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 00193

(151)
15/01/2019

(732)
BOGDAN VLADOIU

PAPOHAPO

2 M 2019 00194

15/01/2019

OFY GRUP SRL

BABYLON FASHION

3 M 2019 00195

15/01/2019

SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

IZVORUL MINUNILOR Pure

4 M 2019 00196

15/01/2019

ELISABETA SILION

elskin

5 M 2019 00197

15/01/2019

ZAREA S.A.

ZAREA

6 M 2019 00198

15/01/2019

STOEAN IOANA RALUCA

CRONICA ROMÂNĂ din 1993 cotidian naţional de informaţie şi
atitudine

7 M 2019 00199

15/01/2019

EXPRESS CAFFE SRL

homico

8 M 2019 00200

15/01/2019

MIHAI-SERGIU OROS

oms VIDEOGRAPHY

9 M 2019 00201

15/01/2019

S.C. SENTEXIM S.R.L.

ACTION ONE

10 M 2019 00202

15/01/2019

ADRIAN-CIPRIAN SENI

AS CARP bait AS LA CRAP
www.ascarp.ro

11 M 2019 00203

15/01/2019

S.C. FITERMAN PHARMA
S.R.L.

ALKALSOLV

12 M 2019 00204

15/01/2019

S.C. SORIN SAX BAND SRL

Orchestra Rozmarin

13 M 2019 00205

15/01/2019

SC EVO INTERIORS SRL

ADERA CRAFTED FURNITURE

14 M 2019 00206

15/01/2019

SC EVO INTERIORS SRL

mauve SET THE SCENE

15 M 2019 00207

15/01/2019

SC ANDY HOTELS SA

Andy Hotel KM 36
RESTAURANT PESCARESC

16 M 2019 00208

15/01/2019

SC ANDY HOTELS SA

Andy Hotel KM 36
RESTAURANT PESCARESC
Meniu

17 M 2019 00209

15/01/2019

CARMEN VOICU

CONSIERGO

18 M 2019 00210

15/01/2019

ASOCIATIA SEAWOLVES

Black Pirates 19

19 M 2019 00211

15/01/2019

EDWARD ILIE

SMART BUCHAREST

20 M 2019 00212

15/01/2019

SC MAGISTER SOFTWARE
SRL

MAGISTER

21 M 2019 00213

15/01/2019

SIDOFLUX SYSTEMS SRL

wegarex

22 M 2019 00214

15/01/2019

ROCH GLOBAL MANAGEMENT ROCH Global Management
SRL

23 M 2019 00215

15/01/2019

SC EXTROME SRL
2

(540)

XT
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
24 M 2019 00216

(151)
15/01/2019

(732)
ADAMA AGAN LTD

25 M 2019 00217

15/01/2019

Prime Kapital Development
S.R.L.

MALL MOLDOVA

26 M 2019 00218

15/01/2019

LIVIU CATALIN RISTEA

Sifon ROMÂNESC FACE
CINSTE DIN TOTDEAUNA

27 M 2019 00219

15/01/2019

HORIA-NICOLAE MATEI

Amazon Startup

28 M 2019 00220

15/01/2019

CONCEPT AGRIWORK SRL

AS Agri.Pet Pune preț pe munca
ta

29 M 2019 00221

15/01/2019

CONCEPT AGRIWORK SRL

AS Agri.Plant Pune preț pe
munca ta

30 M 2019 00222

15/01/2019

CONCEPT AGRIWORK SRL

AS Agri.Premio Pune preț pe
munca ta

31 M 2019 00223

15/01/2019

CONCEPT AGRIWORK SRL

AS Agri.Tech expert Pune preț
pe munca ta

3

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

(740)

(540)
(511)

M 2019 00193
15/01/2019
BOGDAN VLADOIU, STR. LUCIAN
BLAGA NR. 25-27, JUDEȚUL
BRAȘOV, COMUNA SÎNPETRU,
SAT SÎNPETRU, BRAȘOV,
ROMANIA
APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU

───────

(540)
(511)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00195
15/01/2019
SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

PAPOHAPO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină 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).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

(210)
(151)
(732)

───────

M 2019 00194
15/01/2019
OFY GRUP SRL, STR. NICOLAE
CARAMFIL NR. 87, ET. 3, CAMERA
2, BIROUL NR. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

BABYLON FASHION

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de import-export, servicii oferite de un lanț de
magazine.

IZVORUL MINUNILOR Pure
(531)

Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:bleumarin, roz
deschis, roz închis, gri deschis, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte de
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muștar, oțet, sosuri, condimente,
gheață.
31. Produse agricole, horticole, forestiere și
cereale brute și neprocesate, animale vii, fructe
și legume proaspete, semințe, plante și flori
naturale, hrană pentru animale, malț.
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi și sucuri din fructe, siropuri
și alte produse pentru prepararea băuturilor.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 00196
15/01/2019
ELISABETA SILION, STR.
BUNĂZIUA NR. 37, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
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

farmaceutice, servicii de consultanță cu privire la
tratamentele de înfrumusețare.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 00197
15/01/2019
ZAREA S.A., BDUL BUCURESTII
NOI NR. 176, SECTOR 1,
BUCURESTI, 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

elskin
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor de
aparatură și echipamente medicale (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de
calculatoare şi de comunicaţii, servicii de
magazin fizic sau on-line de comercializare cu
amănuntul şi/sau cu ridicata.
44. Servicii medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de asistenţă medicală, servicii
oferite de centre de sănătate, servicii de terapie
fizică, servicii de îngrijire medicală, servicii de
igienă şi frumuseţe pentru oameni, consultanţă
şi servicii de informaţii referitoare la produse

ZAREA
(531)

Clasificare Viena: 01.03.08; 01.03.15;
03.07.01; 03.07.16; 24.13.24; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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 alcoolice (cu excepţia berii).
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00198
15/01/2019
STOEAN IOANA RALUCA, STR.
RIPICENI NR. 2, BL. 12, SC.
3, ET. 5, AP. 162, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 023623, ROMANIA

CRONICA ROMÂNĂ din
1993 - cotidian naţional
de informaţie şi atitudine
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17
(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, funcţii de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00199
15/01/2019
EXPRESS CAFFE SRL, STR.
PLANTELOR NR. 48 JUD. IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

homico
(531)

Clasificare Viena: 11.03.04; 27.03.15;
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru închis,
portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Mașini automate de vânzare, automate
(distribuitoare automate), râșnițe de cafea
electrice.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar, aparate de cafea, aparate
pentru prăjit cafea, aparate electrice de prăjit
cafea, mașini de cafea espresso, mașini electrice
de cafea espresso, echipament de încălzire,
răcire și tratare de alimente și băuturi, aparate
pentru cafea şi părţile lor componente, sisteme
şi aparate pentru încălzirea ceştilor, aparate şi
instalaţii pentru îndulcirea apei, filtre pentru cafea
electrice.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
sticlărie, porțelan și ceramică, căni, cești şi căni,
căni de porţelan, căni fabricate din materiale
ceramice, farfurii, farfurii decorative, suporturi de
farfurii (ustensile de masă), porțelanuri, produse
din sticlă de uz casnic, vase de ceramică,
ornamente de ceramică, veselă din ceramică,
produse din ceramică pentru bucătărie, lucrări
de artă confecționate din ceramică, ceramică,
ceramică pictată, pahare (veselă de băut),
pahare, vase de băut, râșnițe de cafea acționate
manual, râșnițe neelectrice pentru cafea.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
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ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse
lactate, uleiuri și grăsimi comestibile, produse de
albire a cafelei (coffee whiteners) constând în
principal din produse lactate, cremă pentru cafea
(coffee cream) sub formă de pudră, frișcă/cremă
pentru cafea (coffee creamer), frișcă/cremă fără
conţinut de lapte (non-dairy creamer), shakeuri din lapte (milk shakes), băuturi pe bază de
lapte care conţin ovăz, băuturi din lapte care
conţin fructe, băuturi pe bază de iaurt, băuturi
din lapte cu arome, băuturi preparate din lapte
sau care conţin lapte, băuturi preparate din
produse lactate, băuturi din lapte cu aromă de
cacao, băuturi din lapte cu cacao, băuturi pe
bază de ovăz (înlocuitor de lapte), băuturi pe
bază de soia folosite ca înlocuitori de lapte,
băuturi având baza de lapte, băuturi pe bază
de lapte de migdale, băuturi pe bază de lapte
de cocos, băuturi pe bază de lapte conţinând
cafea, băuturi pe bază de lapte conţinând suc de
fructe, băuturi pe bază de lapte aromatizate cu
ciocolată, înlocuitori de lapte, produse de albire
(produse lactate) pentru băuturi.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și
sago, făină și preparate din cereale, 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), torturi/
prăjituri, bomboane, caramele (bomboane),
produse de patiserie şi cofetărie, cafea,
condimente, biscuiți sărați şi uscati (crackers),
preparate din cereale, pâine, produse de
brutărie, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, băuturi pe bază de ciocolată, flori sau
frunze pentru utilizare ca înlocuitori de ceai,
nu de uz medical, boabe de cafea măcinate,
cafea măcinată, esenţe de cafea, esenţe de
ceai, băuturi carbogazoase pe bază de cafea,
cacao sau ciocolată, ceaiuri aromate (altele
decât cele pentru uz medicinal), preparate/
produse aromate pentru prepararea infuziilor
nemedicinale, infuzii nemedicinale, băuturi de
cacao cu lapte, băuturi de cafea cu lapte, băuturi
de ciocolată cu lapte, umpluturi (fillings) pe bază
de cafea, ceai verde japonez, extracte de cacao
pentru consum uman, extracte de cacao utilizate
ca arome în băuturi, extracte de cafea, extracte
de cafea de malț, extracte de cafea utilizate
ca arome în băuturi, extracte de cafea utilizate
ca arome în produsele alimentare, extracte de
cafea utilizate ca înlocuitori pentru cafea, băuturi
de cacao preparate și băuturi pe bază de
cacao, cafea în formă gata preparată, băuturi
de cafea preparate și băuturi pe bază de cafea,
extracte de ciocolată, extracte de ciocolată

pentru prepararea de băuturi, extracte de ceai,
extracte de ceai (nemedicinale), cafea espresso,
ciocolată caldă, ceai darjeeling, ceai chai, orz
prăjit și malţ pentru utilizare ca înlocuitori pentru
cafea, boabe de cafea prăjite, produse din
cacao, cacao (prăjită, sub formă de pudră,
granule sau în băuturi), pastă de cacao de băut,
cacao pentru utilizare în prepararea băuturilor,
băuturi sub formă de pudră conţinând cacao,
pudră de cacao, cappuccino (băutură pe bază
de cafea), arome de cafea, capsule de cafea,
cafea (prăjită, sub formă de pudră, granule
sau în băuturi), cafea neprăjită (unroasted
coffee), cafea de malț, cafea aromată, cafea cu
ciocolată, cafea liofilizată (freeze-dried coffee),
cafea decafeinizată, ceai de goji chinezesc
(Gugijacha), cicoare (înlocuitori de cafea),
cicoare pentru utilizare ca înlocuitori pentru
cafea, cicoare și amestecuri de cicoare, toate
pentru utilizare ca înlocuitori de cafea, orz
pentru utilizare ca înlocuitor de cafea, ceai
rooibos, cafea în formă de boabe întregi,
ceai alb, ceai de lotus alb (baengnyeoncha),
ceai negru, ceai Earl grey, ceai negru (ceai
englezesc), pulberi de amestecuri pentru iced
tea, amestecuri de extracte de cafea de malț
cu cafea, amestecuri de cafea de malț cu
cafea, amestecuri de cafea de malț cu cacao,
amestecuri de ceai, amestecuri de cicoare,
toate pentru utilizare ca înlocuitori pentru cafea,
amestecuri de esenţe de cafea și extracte de
cafea, amestecuri din cacao, amestecuri de
cafea, amestecuri de cafea și malț, amestecuri
de cafea și cicoare, pulberi de amestecuri de
ceai, ceai cu gheață (nemedicinal), iced tea,
ceai nemedicinal, cafea cu gheață (iced coffee),
preparate de cicoare pentru utilizare ca înlocuitor
pentru cafea, preparate pentru fabricarea de
băuturi pe bază de cacao, preparate din
cacao pentru utilizare în fabricarea de băuturi,
preparate pe bază de cacao, preparate pentru
fabricarea de băuturi pe bază de ciocolată,
preparate pentru fabricarea de băuturi pe bază
de ceai, preparate pentru fabricarea de băuturi
pe bază de cafea, preparate sub formă de pudră
conţinând cacao utilizate pentru fabricarea de
băuturi, preparate pentru băuturi cu ciocolată,
preparate pentru băuturi cu ciocolată cu aromă
de caramel (toffee), preparate pentru băuturi
cu ciocolată cu aromă de mentă, preparate
pentru băuturi cu ciocolată cu aromă de banană,
preparate pentru băuturi cu ciocolată cu aromă
de mocha, preparate pentru băuturi cu ciocolată
cu aromă de portocală, preparate pentru băuturi
cu ciocolată cu aromă de nuci, preparate
vegetale pentru utilizare ca înlocuitori de cafea,
băuturi pe bază de ceai, băuturi pe bază de
ceai cu aromă de fructe, băuturi pe bază de
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cafea, băuturi pe bază de cafea conţinând
lapte, băuturi aromatizate cu ciocolată, băuturi
pe bază de ciocolată cu lapte, frappe-uri
(băuturi pe bază de cafea), ceai verde, ceai
din rădăcină de brusture (Wooungcha), băuturi
pe bază de muşeţel, băuturi pe bază de cafea
conţinând înghețată (affogato), băuturi pe bază
de înlocuitori de cafea, pungi cu cafea, siropuri
de ciocolată pentru prepararea băuturilor pe
bază de ciocolată, preparate pentru fabricarea
băuturilor cu aromă de ciocolată, ciocolată
cu lapte, pudră de ciocolată, ciocolată fără
lapte, bomboane de ciocolată, băuturi pe bază
de ciocolată care nu au la bază lactate sau
legume, pudră de cacao instant, ceai instant
(altul decât cel pentru scop medicinal), cafea
instant, concentrate de cafea, ceai ambalat
(altul decât pentru uz medicinal), ceai de
tei (linden tea), ceai, ceai cu flori de tei,
nemedicinal (ceai Lime blossom), ceaiuri (infuzii)
din plante, altele decât cele de uz medicinal,
ceai de rozmarin, ceai din orez brun prăjit,
ceai Ginseng, ceai de salvie, ceai din frunze
de orz, ceai pentru infuzii, ceai de iasomie,
mate (ceai), ceai (nemedicinal) care conţine
extracte de merișor, ceai (nemedicinal) care
conţine frunze de merișor, ceaiuri (nemedicinale)
care conţin lămâie, ceaiuri cu aromă de fructe
(nemedicinale), ceaiuri (nemedicinale) aromate
cu lămâie, ceai cu aromă de măr (altele decât
pentru uz medicinal), ceai de lămâie verde (lime
tea), ceai cu aromă de portocale (altele decât
pentru uz medicinal), ceai citron, ceai de ginseng
roşu, ceai de mentă, ceai de ghimbir, ceai
cu gheață (iced tea), ceai (nemedicamentos)
vândut în vrac, ceai instant, ceaiuri de fructe, ceai
fără teină, ceai fără teină îndulcit cu îndulcitori,
cafea artificială, înlocuitori de cafea (pe bază
de cereale sau cicoare), înlocuitori de cafea
(cafea artificială sau preparate vegetale folosite
în loc de cafea), înlocuitori de cafea pe bază
vegetală, înlocuitori de ceai, înlocuitori de cafea
pe bază de cicoare, capsule de cafea (coffee
pods), capsule de ceai (tea pods), pliculeţe de
ceai (nu pentru uz medicinal), pliculeţe de ceai
de iasomie, altele decât pentru uz medicinal,
frunze de ceai, filtre sub formă de pungi de
hârtie umplute cu cafea, şerbeturi (produse
de cofetărie), şerbeturi (îngheţate), batoane
de înghețată cu fructe, deserturi cu înghețată,
prăjituri cu iaurt îngheţate, amestecuri pentru
şerbeturi, băuturi cu gheață cu bază de ciocolată,
băuturi cu gheață cu bază de cacao, băuturi cu
gheață cu bază de cafea, înghețată din produse
lactate, lapte îngheţat (îngheţate), gheață pentru
răcoritoare (ice for refreshment), produse de
cofetărie îngheţate, înghețată pe bază de iaurt
(predomină înghețata), îngheţate cu aromă de

ciocolată, înghețate/gheață cu arome (flavored
ices), îngheţate conţinând ciocolată, înghețată
cu fructe, îngheţate (water ice), îngheţate de
fructe, înghețată care nu e preparată din produse
lactate, îngheţate comestibile de fructe, parfeuri,
băuturi pe bază de înghețată, sorbeturi (water
ices), înlocuitori de înghețată.
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 alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
managementul
afacerilor,
administrarea
afacerilor, funcţii de birou, 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, astfel
de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, organizare de
târguri și expozitii în scop comercial și
publicitar, promovarea bunurilor şi serviciilor prin
sponsorizarea evenimentelor sportive, campanii
umanitare și de ajutorare a comunităților locale,
servicii de import-export, promovare şi marketing
prin toate mijloacele cunoscute sau care se vor
dezvolta în viitor, inclusiv online pe internet,
servicii de comenzi online computerizate şi
prelucrare administrativă de comenzi de marfă,
închirierea automatelor pentru vânzarea de
produse, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul.
37. Reparații, întreținerea de automate.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii de alimentaţie publică,
servicii de cazare temporară, servicii de cofetării,
cafenele, restaurante, cantine, închirieri de locuri
de cazare temporară, pensiuni, case de vacanţă,
servicii hoteliere, case de odihnă, restaurante
cu autoservire, restaurante cu servire rapidă
(snack-baruri), baruri, servicii de bar, servicii de
preparare a alimentelor, prepararea și furnizarea
de alimente și băutură pentru consum imediat,
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servicii pentru prepararea alimentelor şi a
băuturilor, furnizare de informaţii referitoare la
prepararea alimentelor şi a băuturilor, furnizarea
de alimente și băuturi în restaurant și baruri,
furnizare de alimente şi băuturi în bistrouri,
servire de alimente şi băuturi, servicii de
consultanţă cu privire la prepararea băuturilor si
alimentelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 00200
15/01/2019
MIHAI-SERGIU OROS, STR. GELU
VOIEVOD NR. 7, BL. E22, SC. A,
ET. 1, AP. 7, JUD. SĂLAJ, ZALĂU,
SĂLAJ, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

───────

oms VIDEOGRAPHY
Clasificare Viena: 24.15.21; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.10
(591) Culori revendicate:roşun negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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)
───────

ACTION ONE

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

(210)
(151)
(732)

(531)

M 2019 00201
15/01/2019
S.C. SENTEXIM S.R.L., SOS.
MIHAI BRAVU NR. 196, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

M 2019 00202
15/01/2019
ADRIAN-CIPRIAN SENI, STRADA:
VIILOR NR. 8, JUD. BISTRITANASAUD
, BISTRIŢA, 400347, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

AS CARP bait AS LA
CRAP www.ascarp.ro
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(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 03.09.10
(591) Culori revendicate:verde, negru
(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.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 00203
15/01/2019
S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.,
STR. MOARA DE FOC NR.
35, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA
Cabinet Individual Proprietate
Industriala CATALIN NEAGU,
STR. ŢUŢEA PETRE, NR. 5, BL.
909, TR. 1, ET. 3, AP. 11, JUD. IAŞI,
IAŞI, 700730, ROMANIA

ALKALSOLV

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.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 00204
15/01/2019
S.C. SORIN SAX BAND SRL,
STR. MANOLE DIAMANDI NR. 29,
CAMERA 1, AP. 5, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA
BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV

Orchestra Rozmarin

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Divertisment, activităţi culturale, servicii
specifice oferite de o formaţie muzicală
(divertisment).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 00205
15/01/2019
SC EVO INTERIORS SRL, STR.
PESCARILOR NR. 67A, BL.
4, AP. 21, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA
ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ADERA CRAFTED
FURNITURE
(531)

Clasificare Viena: 05.03.11; 05.03.13;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport. fotolii, mobilă de birou, scaune /
bănci (scaune), rafturi (mobilă), rafturi pentru
depozitare, vitrine (mobilă), canapele, taburete,
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mese, mese pentru calculatoare (mobilă) / mese
cu rotile pentru calculatoare (mobilă), bancuri
de menghină (mobilă), suporturi pentru lavoare
(mobilă), jaluzele interioare, obloane (mobilă),
obloane interioare (mobilă), tetiere (mobilă),
panouri despărţitoare (mobilă).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, functii de birou,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, servicii de comert,
servicii de comert online, informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, furnizarea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi.
───────

bănci (scaune), rafturi (mobilă), rafturi pentru
depozitare, vitrine (mobilă), canapele, taburete,
mese, mese pentru calculatoare (mobilă) / mese
cu rotile pentru calculatoare (mobilă), bancuri
de menghină (mobilă), suporturi pentru lavoare
(mobilă), jaluzele interioare, obloane (mobilă),
obloane interioare (mobilă), tetiere (mobilă),
panouri despărţitoare (mobilă).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, functii de birou,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, servicii de comert,
servicii de comert online, informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, furnizarea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 00206
15/01/2019
SC EVO INTERIORS SRL, STR.
PESCARILOR NR. 67A, BL.
4, AP. 21, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA
SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00207
15/01/2019
SC ANDY HOTELS SA, STR.
WITING NR. 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

Andy Hotel KM 36
RESTAURANT PESCARESC
mauve SET THE SCENE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.04; 27.05.07
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport. fotolii, mobilă de birou, scaune /

(531)

Clasificare Viena: 01.01.04; 24.01.25;
18.07.13; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
43. Restaurante şi cazare temporară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00208
15/01/2019
SC ANDY HOTELS SA, STR.
WITTING NR. 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

Andy Hotel KM
36 RESTAURANT
PESCARESC Meniu

(540)

M 2019 00210
15/01/2019
ASOCIATIA SEAWOLVES, STR.
CRIŞANEI NR. 11, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 03.09.01; 03.09.10;
18.07.13; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
43. Restaurante şi cazare temporară.
───────

Black Pirates 19
(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00209
15/01/2019
CARMEN VOICU, ŞOS. EROU
NICOLAE IANCU NR. 147,
SC. A, AP. 1, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, 077191, ILFOV,
ROMANIA

CONSIERGO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

(531)

Clasificare Viena: 02.09.23; 02.01.01;
02.01.12; 27.05.01; 27.05.02; 25.01.06
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, organizarea de călătorii cu
motociclete.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii
personale și sociale oferite de către terți
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 00211
15/01/2019
EDWARD ILIE, STR. STOIAN
MILITARU NR. 103, BL. 1, SC. C,
AP. 3, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
TRADE MARK AGENCY SRL,
STR. BANUL UDREA NR. 4, BL.
G8, SC. A, ET. 2, AP. 28, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

SMART BUCHAREST

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
36. Asigurări,
afaceri
financiare,
afaceri
monetare, afaceri imobiliare (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00212
15/01/2019
SC MAGISTER SOFTWARE SRL,
STR. RADU DE LA AFUMATI, NR.
62, SECTOR 2, BUCUREŞTI ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

MAGISTER
(531)
(511)

Clasificare Viena: 26.04.03; 27.05.02
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea

sunetului, imaginilor sau datelor, suporturi
media înregistrate și descărcabile, software de
calculator, suporturi media digitale sau analogice
de înregistrare și de stocare fără conținut, case
de marcat, dispozitive de calculat, calculatoare și
dispozitive periferice de calculator.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00213
15/01/2019
SIDOFLUX SYSTEMS SRL, BD.
THEODOR PALLADY NR. 287,
BUCUREŞTI, 32258, BUCUREȘTI,
ROMANIA

wegarex

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de salvare și
didactice.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00214
15/01/2019
ROCH GLOBAL MANAGEMENT
SRL, STR. CLOPOTARII VECHI
NR. 18, ET. 2, CAMERA 6,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00215
15/01/2019
SC EXTROME SRL, STR. CIURCHI
NR. 120, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI,
700389, IAȘI, ROMANIA

XT
(531)

ROCH Global Management
(531)

Clasificare Viena: 03.01.16; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate:auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, papetărie, adezivi pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme tipar.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi înfrumuseţare pentru oameni şi
animale, servicii de agricultură, horticultură,
silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.
───────

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
29.01.11
(591) Culori revendicate:bleu închis, bleu
deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea
capului.
35. Servicii de intermediere comercială cu
produse de îmbrăcăminte şi articole pentru
acoperirea capului.
39. Ridicarea şi livrarea produselor textile
(transport).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 00216
15/01/2019
ADAMA AGAN LTD, P.O. BOX 262,
NORTHERN INDUSTRIAL ZONE,,
ASHDOD, 7710201, ISRAEL
ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI, NR 35, ETAJ
1, SECTOR 1,, BUCUREŞTI,
ROMANIA

INVOLVE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Pesticide, insecticide, fungicide şi erbicide.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00217
15/01/2019
Prime Kapital Development
S.R.L., STR. BARBU VĂCĂRESCU
NR. 201, ET. 11, SECTOR 2, ,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

36. Asigurări,

afaceri
financiare,
afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a
persoanelor, servicii personale şi sociale oferite
de terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
───────

MALL MOLDOVA

(210)
(151)
(732)

(531)

Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.02
(591) Culori revendicate:auriu
(HEX=#9B7235)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Distribuitoare automate (maşini automate
pentru vânzare).
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de
control
(verificare),
de
siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric,
aparate
pentru
înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi de înregistrare magnetici,
discuri acustice, mecanisme pentru aparate
cu preplată, case înregistratoare, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea informaţiei
şi calculatoare, extinctoare.
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen şi materiale pentru artişti,
pensule, materiale didactice şi de instruire, foi,
folii şi pungi din material pentru împachetare
şi ambalare, caractere şi clişee tipografice,
papetărie, maşini de scris.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

(540)

M 2019 00218
15/01/2019
LIVIU CATALIN RISTEA,
STR. GHEORGHE GRIGORE
CANTACUZINO NR. 26, ET. 2, AP.
8, JUDEŢUL PRAHOVA, PLOIEŞTI,
PRAHOVA, ROMANIA

Sifon ROMÂNESC FACE
CINSTE DIN TOTDEAUNA
(531)

Clasificare Viena: 25.01.06; 25.01.19;
25.01.25; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, sifon, apă carbogazoasa de
masă.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00219
15/01/2019
HORIA-NICOLAE MATEI, ȘOS.
COLENTINA NR. 16, BL. B3, ET. 2,
AP. 17, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
021177, BUCUREȘTI, ROMANIA

Amazon Startup

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Cărți non-ficțiune (tipărituri).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 00220
15/01/2019
CONCEPT AGRIWORK SRL, STR.
TRANSILVANIEI NR. 9, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, B-DUL CAROL I NR. 4, CORP
A, ET. 1, BIROU 107, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

AS Agri.Pet Pune
preț pe munca ta
(531)

Clasificare Viena: 03.01.08; 03.01.16;
02.01.01; 02.01.23; 27.05.01; 27.05.12;
29.01.12
(591) Culori revendicate:verde, albastru
închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Roboți (mașini), echipament pentru măturare,
curățare și spălare, mașini de aspirat de
uz industrial, suflante pentru comprimarea,
aspirarea și transportul cerealelor, mașini
agricole remorcabile, mașini agricole pentru
fertilizare, mașini agricole pentru însămânțare,
mașini agricole pentru arat, mașini agricole

pentru cultivarea pământului, mașini agricole
pentru tăierea ierbii, mașini agricole pentru
colectarea ierbii, mașini agricole pentru
plantarea semințelor, mașini și aparate agricole,
de grădinărit și silvice, mașini, mașiniunelte, unelte acționate electric, motoare (cu
excepția motoarelor pentru vehiculele terestre),
incubatoare pentru ouă.
31. Produse agricole și hrană pentru animale,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, animale vii, organisme
pentru reproducere, paturi și culcușuri pentru
animale, așternut pentru păsări, cânepă afânată
destinată utilizării ca așternuturi pentru animale,
fân, fân uscat balotat, materiale pentru culcușul
păsărilor de curte, nisip pentru pisici și alte
animale mici, paie (furaje), albine, preparate
alimentare pentru albine (hrană pentru albine),
polen de albine (neprocesat), pupe de albine
vii, polen de albine fiind materie primă pentru
uz industrial, produse agricole, de acvacultură,
horticole și forestiere, brute și neprelucrate,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale.
35. Analiză de afaceri, cercetare și servicii
de informare comercială, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii
de publicitate, marketing și promovare,
administrarea vânzărilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
horticole, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru îngrijirea animalelor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse chimice pentru silvicultură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse chimice
pentru horticultură, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse chimice pentru
agricultură, servicii de vânzare cu amănuntul
de echipamente horticole, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse de
grădinărit, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
chimice pentru silvicultură, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu utilaje agricole,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
flori, servicii de import și export, servicii de
vânzare angro pentru preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
suplimente alimentare, prelucrare și organizare
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administrativă de comenzi prin poștă (servicii
de comerț), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu furaje pentru animale, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comercială, lucrări de birou.
44. Servicii
de
agricultură,
acvacultură,
horticultură și silvicultură, servicii de îngrijire a
animalelor, asistență medicală pentru animale,
furnizare de informații despre consiliere în
domeniul dieteticii și alimentației, furnizare de
informații despre suplimente dietetice și nutritive,
consultanță profesională în materie de nutriție,
consultanță privind îngrijirea sănătății, închiriere
de stupi de albine.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 00221
15/01/2019
CONCEPT AGRIWORK SRL, STR.
TRANSILVANIEI NR. 9, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, B-DUL CAROL I NR. 4, CORP
A, ET. 1, BIROU 107, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

AS Agri.Plant Pune
preț pe munca ta
(531)

Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.23;
05.03.15; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde, albastru
închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Roboți (mașini), echipament pentru măturare,
curățare și spălare, mașini de aspirat de
uz industrial, suflante pentru comprimarea,
aspirarea și transportul cerealelor, mașini
agricole remorcabile, mașini agricole pentru
fertilizare, mașini agricole pentru însămânțare,
mașini agricole pentru arat, mașini agricole
pentru cultivarea pământului, mașini agricole

pentru tăierea ierbii, mașini agricole pentru
colectarea ierbii, mașini agricole pentru
plantarea semințelor, mașini și aparate agricole,
de grădinărit și silvice, mașini, mașini-unelte,
unelte acționate electric, componente de cuplare
și transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual.
31. Produse agricole și hrană pentru animale,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, animale vii, organisme
pentru reproducere, paturi și culcușuri pentru
animale, așternut pentru păsări, cânepă afânată
destinată utilizării ca așternuturi pentru animale,
fân, fân uscat balotat, materiale pentru culcușul
păsărilor de curte, paie (furaje), preparate
alimentare pentru albine (hrană pentru animale),
polen de albine fiind materie primă pentru
uz industrial, 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, hrană și băuturi pentru animale,
malț.
35. Analiză de afaceri, cercetare și servicii
de informare comercială, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii
de publicitate, marketing și promovare,
administrarea vânzărilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
horticole, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse chimice pentru silvicultură, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse chimice pentru horticultură, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
chimice pentru agricultură, servicii de vânzare
cu amănuntul de echipamente horticole, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de grădinărit, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse chimice pentru silvicultură,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
utilaje agricole, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la flori, servicii de import și export,
servicii de vânzare angro pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare, prelucrare
și organizare administrativă de comenzi prin
poștă (servicii de comerț), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu furaje pentru animale,
publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
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44. Servicii
de
agricultură,
acvacultură,
horticultură și silvicultură, furnizare de informații
despre consiliere în domeniul dieteticii și
alimentației, furnizare de informații despre
suplimente dietetice și nutritive, consultanță
profesională în materie de nutriție, consultanță
privind îngrijirea sănătății, servicii medicale,
servicii veterinare, servicii de igienă și de îngrijire
a frumuseții pentru oameni sau animale, servicii
de agricultură, horticultură și de silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 00222
15/01/2019
CONCEPT AGRIWORK SRL, STR.
TRANSILVANIEI NR. 9, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, B-DUL CAROL I NR. 4, CORP
A, ET. 1, BIROU 107, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

AS Agri.Premio Pune
preț pe munca ta
(531)

Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.23;
27.05.01; 27.05.07; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde, albastru
închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Roboți (mașini), echipament pentru măturare,
curățare și spălare, mașini de aspirat de
uz industrial, suflante pentru comprimarea,
aspirarea și transportul cerealelor, mașini
agricole remorcabile, mașini agricole pentru
fertilizare, mașini agricole pentru însămânțare,
mașini agricole pentru arat, mașini agricole
pentru cultivarea pământului, mașini agricole
pentru tăierea ierbii, mașini agricole pentru
colectarea ierbii, mașini agricole pentru
plantarea semințelor, mașini și aparate agricole,
de grădinărit și silvice, mașini, mașiniunelte, unelte acționate electric, motoare (cu

excepția motoarelor pentru vehiculele terestre),
componente de cuplare și transmisie a mașinilor,
cu excepția celor pentru vehiculele terestre,
unelte agricole, altele decât unelte de mână
acționate manual, incubatoare pentru ouă,
mașini automate de vânzare.
31. Produse agricole și hrană pentru animale,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, animale vii, organisme
pentru reproducere, paturi și culcușuri pentru
animale, așternut pentru păsări, cânepă afânată
destinată utilizării ca așternuturi pentru animale,
fân, fân uscat balotat, materiale pentru culcușul
păsărilor de curte, paie (furaje), albine, produse
agricole, de acvacultură, horticole și forestiere,
brute și neprelucrate, cereale și semințe crude și
neprocesate, fructe și legume proaspete, plante
aromatice proaspete, plante și flori naturale,
bulbi, răsaduri și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale, malț.
35. Analiză de afaceri, cercetare și servicii
de informare comercială, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii
de publicitate, marketing și promovare,
administrarea vânzărilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
horticole, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru îngrijirea animalelor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse chimice pentru silvicultură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse chimice
pentru horticultură, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse chimice pentru
agricultură, servicii de vânzare cu amănuntul
de echipamente horticole, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse de
grădinărit, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
chimice pentru silvicultură, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu utilaje agricole,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
flori, servicii de import și export, servicii de
vânzare angro pentru preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
suplimente alimentare, prelucrare și organizare
administrativă de comenzi prin poștă (servicii
de comerț), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu furaje pentru animale, publicitate,
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gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comercială, lucrări de birou.
44. Servicii
de
agricultură,
acvacultură,
horticultură și silvicultură, servicii de îngrijire a
animalelor, asistență medicală pentru animale,
furnizare de informații despre consiliere în
domeniul dieteticii și alimentației, furnizare de
informații despre suplimente dietetice și nutritive,
consultanță profesională în materie de nutriție,
consultanță privind îngrijirea sănătății, închiriere
de stupi de albine, servicii medicale, servicii
veterinare, servicii de igienă și de îngrijire a
frumuseții pentru oameni sau animale, servicii de
agricultură, horticultură și de silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 00223
15/01/2019
CONCEPT AGRIWORK SRL, STR.
TRANSILVANIEI NR. 9, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, B-DUL CAROL I NR. 4, CORP
A, ET. 1, BIROU 107, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

AS Agri.Tech expert
Pune preț pe munca ta
(531)

Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.23;
18.01.21; 27.05.07; 27.05.12; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde, albastru
închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Roboți (mașini), echipament pentru măturare,
curățare și spălare, mașini de aspirat de
uz industrial, suflante pentru comprimarea,
aspirarea și transportul cerealelor, mașini
agricole remorcabile, mașini agricole pentru
fertilizare, mașini agricole pentru însămânțare,
mașini agricole pentru arat, mașini agricole
pentru cultivarea pământului, mașini agricole
pentru tăierea ierbii, mașini agricole pentru

colectarea ierbii, mașini agricole pentru
plantarea semințelor, mașini și aparate agricole,
de grădinărit și silvice, mașini, mașiniunelte, unelte acționate electric, motoare (cu
excepția motoarelor pentru vehiculele terestre),
componente de cuplare și transmisie a mașinilor,
cu excepția celor pentru vehiculele terestre,
unelte agricole, altele decât unelte de mână
acționate manual, incubatoare pentru ouă,
mașini automate de vânzare.
31. Produse agricole și hrană pentru animale,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, animale vii, organisme
pentru reproducere, paturi și culcușuri pentru
animale, așternut pentru păsări, cânepă afânată
destinată utilizării ca așternuturi pentru animale,
fân, fân uscat balotat, materiale pentru culcușul
păsărilor de curte, paie (furaje), albine, produse
agricole, de acvacultură, horticole și forestiere,
brute și neprelucrate, cereale și semințe crude și
neprocesate, fructe și legume proaspete, plante
aromatice proaspete, plante și flori naturale,
bulbi, răsaduri și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale, malț
35. Analiză de afaceri, cercetare și servicii
de informare comercială, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii
de publicitate, marketing și promovare,
administrarea vânzărilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
horticole, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru îngrijirea animalelor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse chimice pentru silvicultură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse chimice
pentru horticultură, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse chimice pentru
agricultură, servicii de vânzare cu amănuntul
de echipamente horticole, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse de
grădinărit, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
chimice pentru silvicultură, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu utilaje agricole,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
flori, servicii de import și export, servicii de
vânzare angro pentru preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
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suplimente alimentare, prelucrare și organizare
administrativă de comenzi prin poștă (servicii
de comerț), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu furaje pentru animale, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comercială, lucrări de birou.
44. Servicii
de
agricultură,
acvacultură,
horticultură și silvicultură, servicii de îngrijire a
animalelor, asistență medicală pentru animale,
furnizare de informații despre consiliere în
domeniul dieteticii și alimentației, furnizare de
informații despre suplimente dietetice și nutritive,
consultanță profesională în materie de nutriție,
consultanță privind îngrijirea sănătății, închiriere
de stupi de albine, servicii medicale, servicii
veterinare, servicii de igienă și de îngrijire a
frumuseții pentru oameni sau animale.
───────

