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Cereri Mărci publicate în 22/05/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 03604 15/05/2019 KZ CREATIVE SRL 100 de rețete de foc fire recipes

from Romania

2 M 2019 03633 15/05/2019 ANDREI NECHITA NEKA

3 M 2019 03634 15/05/2019 BOYNER PERAKENDE VE
TEKSTIL YATIRIMLARI ANONIM
ŞIRKETI

ALTINYILDIZ CLASSICS
AC&CO. EST. 1952

4 M 2019 03635 15/05/2019 SC DAMASQUINO FOOD SRL DAMASQUINO MZ foodstuffs

5 M 2019 03636 15/05/2019 SILVIU VASILE PRIGOANA ARMENEOPOLIS

6 M 2019 03637 15/05/2019 UNIVERSITATEA DE
MEDICINĂ, FARMACIE,
ŞTIINŢE ŞI TEHNOLOGIE DIN
TĂRGU MUREŞ

UMFST UNIVERSITATEA
DE MEDICINĂ, FARMACIE,
ŞTIINŢE ŞI TEHNOLOGIE DIN
TĂRGU MUREŞ

7 M 2019 03638 15/05/2019 REGENT HOSPITALY
WORLDWIDE, INC.

REGENT

8 M 2019 03639 15/05/2019 MIHAI CÎRSTEA BUCHETIC

9 M 2019 03640 15/05/2019 PORT TRANS SRL PORTTRANS

10 M 2019 03641 15/05/2019 SC PROFI ROM FOOD SRL Proxi

11 M 2019 03642 15/05/2019 OANA-GEORGETA STAMATE ROYAL BDSM - passion for
fetish

12 M 2019 03643 15/05/2019 OANA-GEORGETA STAMATE mistress KENNYA

13 M 2019 03644 15/05/2019 S.C. ENDOLEARNING S.R.L. ENDO Learning

14 M 2019 03645 15/05/2019 SC PROFI ROM FOOD SRL Proxi

15 M 2019 03646 15/05/2019 CONFEDERATIA NATIONALA
PENTRU ANTREPRENORIAT
FEMININ - CONAF

CONAF CONFEDERAȚIA
NAȚIONALĂ PENTRU
ANTREPRENORIAT FEMININ

16 M 2019 03647 15/05/2019 ADRIAN BĂCUȚA PRINTADO

17 M 2019 03648 15/05/2019 SINDICATUL INDEPENDENT
AL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
PREUNIVERSITAR DIN
JUDEȚUL TIMIȘ

CASA TIMIȘEANĂ

18 M 2019 03649 15/05/2019 SC STREET FOOD LA
MARIUCA SRL

Street Food la Măriuca

19 M 2019 03650 15/05/2019 MARIA GOTISAN CLINICA ZÂMBETUL NOI NU
GLUMIM CU DINȚII

20 M 2019 03651 15/05/2019 HATTRICK BET SRL cp casa pariurilor
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2019 03652 15/05/2019 FARMACIA PĂMÂNTULUI SRL Farmacia Pământului Hrană

sănătoasă și sfat vindecător

22 M 2019 03653 15/05/2019 COSMIN MARCEL BARBU FIH - ”FAITH IN HUMANITY”
CLOTHING

23 M 2019 03654 15/05/2019 OVIDIU BOJOR INSUVEG by OVIDIU BOJOR

24 M 2019 03655 15/05/2019 PAN GROUP SA P 1967 PAN GROUP FABRICA
DE PÂINE

25 M 2019 03656 15/05/2019 ANDREI ALEXANDRU
MANDACHI

JENI PALACE

26 M 2019 03657 15/05/2019 DELHAIZE LE LION/DE LEEUW MEGA IMAGE MAISON DES
CHEFS CASUAL BISTRO WINE
GALLERY FROMAGERIE

27 M 2019 03658 15/05/2019 ADINA ELENA NICULAE D DITA VON HELEN

28 M 2019 03659 15/05/2019 GOURMET PROVIDER SRL PAPA D LA MARE

29 M 2019 03660 15/05/2019 S.C. LIFE CARE CORP S.R.L. Biotissima Rennesence

30 M 2019 03661 15/05/2019 CIPRIAN IOSIF BENGA FABRICA DE BULZ ȘI BRÂNZĂ

31 M 2019 03662 15/05/2019 Cătălin - Iulian David DAVIDSIGN

32 M 2019 03663 15/05/2019 SC CARTO PLAST SRL MEDWEB

33 M 2019 03664 15/05/2019 PRODALIM MICA S.R.L. Z ZESTREA NOASTRĂ
SPECIALITĂŢI DIN ARAD

34 M 2019 03665 15/05/2019 CIPRIAN IOSIF BENGA CHEESE BULZ FACTORY
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(210) M 2019 03604
(151) 15/05/2019
(732) KZ CREATIVE SRL, STR.

DRUMUL GĂRII ODĂII NR. 1A,
CAMERA 301.4, ET. 3, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

100 de rețete de foc fire
recipes from Romania

(531) Clasificare Viena: 11.01.01; 26.01.16;
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde deschis, auriu
(Pantone 5855C)

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

16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
publicitate inclusiv în formă digitală.
43. Servicii de furnizare de alimente și
băuturi, cazare temporară, consultații privind
rețetele de gătit, servicii de consultanță în
domeniul de alimentație publică, servicii oferite
de restaurante, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii de consultanță cu privire
la alimente, servicii de consultață cu privire
la tehnici de coacere, servicii de consultanță
cu privire la prepararea mâncării, servicii de
consultanță în domeniul artelor culinare.

───────

(210) M 2019 03633
(151) 15/05/2019
(732) ANDREI NECHITA, STR.

VICTORIEI NR. 165, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430061, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

NEKA

(531) Clasificare Viena: 27.05.11; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#CD462D), gri (RAL 7016)

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

1. Cimenturi adezive, adezivi poliuretanici,
adezivi de contact, adezivi pentru
impermeabilizare, adezivi pentru ipsos, adezivi
pentru acoperi, adezivi pentru mortar, adezivi
pentru căptuşelile ceramice, adezivi utilizaţi
în construcţie, adezivi pentru uz industrial,
adezivi pentru fixarea ipsosului, adezivi pentru
fixarea gresiei, substanţe pentru îndepărtarea
adezivilor, adezivi pentru plăci de faianţă, adezivi
epoxidici folosiţi cu beton, adezivi industriali
folosiţi în construcţii, adezivi pentru pozarea
plăcilor ceramice, adezivi pentru tapete de hârtie,
materiale adezive pentru industria construcţiilor,
adezivi pentru utilizare în construcţii, adezivi
pentru prefabricate din ciment, materiale adezive
pentru plăci ceramice, adezivi pentru acoperirile
de pereţi, adezivi pentru acoperiri de tavane,
adezivi pentru acoperiri de podele, adezivi
pentru plăci de faianţă, adezivi pentru lipirea
plăcilor de tavan, adezivi pentru fixarea plăcilor
de tavan, adezivi pentru fixarea plăcilor de
faianţă, adezivi structurali pentru utilizare în
construcţii, produse chimice pentru fabricarea
de adezivi, substanţe chimice pentru producerea
de adezivi, adezivi pentru fixarea acoperirilor
pentru pereţi, adezivi pentru utilizare în industria
construcţiilor, adezivi pentru fixarea plăcilor de
izolare, compuşi chimici folosiţi la fabricarea
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adezivilor, adezivi de uz industrial sub formă de
tencuieli, solvenţi pentru vopsele, aditivi chimici
pentru vopsele, agenţi chelatori pentru vopsele,
talc folosit la vopsele, învelişuri poliuretanice
(altele decât vopsele), acoperiri hidrofobe
(altele decât vopsele), produse chimice pentru
prepararea vopselelor, substanţe coalescente
pentru industria vopselelor, sare folosită în
industria vopselelor, amestecuri de hidroizolaţie
(altele decât vopsele), preparate chimice folosite
la fabricarea vopselei, agenţi umectanţi folosiţi la
fabricarea vopselelor, produse chimice hidrofuge
(cu excepţia vopselelor), acoperiri impermeabile
(produse chimice, altele decât vopselele),
produse chimice antispumante folosite în
industria vopselelor, agenţi purtători chimici
folosiţi la fabricarea vopselelor, granule de
sare folosite în industria vopselelor, produse
chimice industriale folosite la fabricarea de
vopsele, acoperiri impermeabile (chimice, altele
decât vopselele) pentru zidărie, acoperiri
impermeabile (chimice, altele decât vopselele)
pentru beton, Hidrofug preparate pentru
zidărie (cu excepţia vopselelor), substanţe
chimice pentru oprirea pătrunderii apei (altele
decât vopsele), produse chimice de protecţie
împotriva intemperiilor, altele decât vopselele,
produse pentru conservarea zidăriei, cu
excepţia vopselelor şi uleiurilor, produse pentru
conservarea clădirilor (cu excepţia vopselelor
şi uleiurilor), produse pentru conservarea
cimentului, cu excepţia vopselelor şi uleiurilor,
produse pentru conservarea ţiglelor, cu
excepţia vopselelor şi uleiurilor), produse
pentru conservarea betonului, cu excepţia
vopselelor şi uleiurilor, compoziţii pentru
conservarea cimentului (cu excepţia vopselelor
şi uleiurilor), surfactanţi folosiţi la acoperirea
suprafeţelor din beton (altele decât vopsele),
substanţe chimice pentru oprirea pătrunderii de
ulei (altele decât vopsele), produse chimice
pentru conservarea suprafeţelor clădirilor (altele
decât vopsele sau uleiuri), aditivi chimici
folosiţi la fabricarea tencuielilor, aditivi chimici
pentru reglarea debitului tencuielilor, polistiren
neprelucrat, aditivi chimici folosiţi la fabricaţie,
compuşi polimerici folosiţi în fabricaţie, polimeri
aminoacrilici folosiţi în fabricaţie, preparate
biocide folosite în fabricaţie, preparate minerale
folosite în fabricaţie.
2. Vopsea email, vopsele antivegetative,
vopsele ornamentale, vopsele bactericide,
vopsele metalizate, vopsele texturate, vopsele
acrilice, lacuri (vopsele), vopsea pentru exterior,
vopsea pentru interior, preparate de vopsea,
baiţuri (ca vopsea), vopsele pentru podea,
preparate impermeabilizante (vopsele),

conservanţi pentru beton (vopsele), acoperiri
impermeabile (vopsele), vopsele anti-coroziune,
vopsele contra rugină, vopsele pentru decorare,
vopsele fără solvent, conservanţi pentru zidării
(vopsele), acoperiri acrilice (vopsele), vopsele
cu lac, coloranţi pentru vopsele, glazuri
(vopsele, lacuri), preparate hidrofuge (vopsele),
aditivi pentru vopsele, vopsele de hidroizolaţie,
vopsele şi coloranţi, conservanţi pentru ciment
(vopsele), vopsele de dispersie, lianţi pentru
vopsele, aglutinanţi pentru vopsele, vopsele
pentru construcţii, pigmenţi pentru vopsele,
compoziţii sicative pentru vopsea, preparate
pentru hidroizolare (vopsea), învelişuri antigraffiti
(vopsea), substanţe sicative pentru vopsea,
vopsea rezistentă la coroziune, produse de
etanşare (vopsea), preparate de etanşare
(vopsea), vopsea de uz casnic, vopsea colorată
pentru faţade, amestecuri de hidroizolaţie
(vopsele), vopsele cu finisare satinată, vopsele
din răşini sintetice, vopsele pentru prevenirea
ruginii, alb (coloranţi sau vopsele), vopsele
folosite în fabricaţie, preparate anti-umezeală
(vopsele), compuşi pentru acoperişuri (vopsele),
acoperiri de perete (vopsele), acoperiri cu
textură (vopsele), vopsele pentru echipamente
industriale, vopsele cu proprietăţi flexibile,
vopsele cu proprietăţi reparatoare, vopsele
rezistente la apă, conservanţi pentru metale
(vopsele), vopsele rezistente la foc, vopsele cu
depunere electrostatică, straturi de conversie
(vopsele), pigmenţi utilizaţi în vopsele, straturi
(sub formă de vopsea), vopsea de protecţie
împotriva ruginii, preparate sub formă de
vopsea, grunduri sub formă de vopsea,
compoziţii de vopsele fără solvent, produse
pentru conservarea ţiglei (vopsele), vopsele
de protecţie împotriva vandalismului, acoperiri
rezistente la intemperii (vopsele), straturi
de protecţie hidrofuge (vopsele), vopsele
rezistente la produse chimice, produse pentru
conservarea betonului (vopsele), straturi de
acoperire hidrofobe (vopsele), materiale de
acoperire transparente (vopsele), produse
pentru etanşeizarea betonului (vopsele), vopsele
pentru protecţie împotriva incendiilor, produse
pentru protejarea betonului (vopsele), vopsele
de protecţie împotriva ruginii, vopsele de
protecţie contra coroziunii, substraturi (vopsele)
folosite pe metale, straturi de acoperire
poliuretanice (vopsele), vopsele de protecţie
contra căldurii, vopsele de protecţie contra
graffiti, preparate hidroizolante pentru zidărie
(vopsele), materiale permeabile împotriva
focului (vopsele), compoziţii pentru conservarea
cimentului (vopsele), agenţi de legare pentru
vopsele, agenţi de aglutinare pentru vopsele,
produse pentru conservarea zidăriei (vopsele),
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vopsele industriale folosite pe metale, vopsele
pentru pardoseli din beton, aglutinanţi pentru
vopsele şi chituri, negru (materii colorante sau
vopsele), acoperiri hidroizolante din elastomeri
(vopsele), acoperiri impermeabile (produse
chimice, vopsele), produse pentru etanşarea
betonului (vopsele), produse
pentru etanşarea zidăriei (vopsele), straturi de
protecţie anticorozive (vopsele), vopsele şi lapte
de var, vopsele utilizate pentru prevenirea
mucegaiului, baze de culoare pentru vopsele,
preparate folosite pentru grunduire (vopsele),
preparate rezistente la umezeală (vopsele),
substraturi (vopsele) folosite pe lemn, preparate
de acoperire transparente (vopsele), produse
pentru conservarea metalelor (vopsele), emulsii
sub formă de vopsele, agenţi stabilizatori
folosiţi la vopsele, compoziţii pentru conservarea
betonului (vopsele), straturi de protecţie
organice (vopsele), produse pentru conservarea
cimentului (vopsele), lacuri sub formă de
vopsele, vopsele folosite la îndepărtarea
mucegaiului, materiale de acoperire nemetalice
(vopsele), agenţi de îngroşare pentru vopsele,
acoperiri (de perete) texturate (vopsele),
produse pentru conservarea clădirilor (vopsele),
vopsele, coloranţi, pigmenţi şi cerneluri, coloranţi
utilizaţi la fabricarea vopselei, coloranţi utilizaţi
în formularea vopselelor, finisări transparente
sub formă de vopsea, compoziţii hidrofuge
sub formă de vopsea, lapte de var utilizat
ca vopsea, învelişuri de protejare a suprafeţei
(vopsele), straturi de protecţie pentru metale
(vopsele), substanţe de acoperire din bitum
(vopsele), agenţi pentru tratarea suprafeţelor
metalice (vopsele), acoperiri hidrofuge (vopsele)
folosite în zidărie, produse pentru conservarea
suprafeţelor clădirilor (vopsele), substanţe
(vopsele) pentru împiedicarea pătrunderii apei,
straturi de protecţie pentru clădiri (vopsele),
preparate de etanşeizare pentru pardoseli
(vopsele), materiale folosite la protejarea
construcţiilor (vopsele), agenţi de etanşare
a betonului (vopsele), materiale folosite la
întreţinerea construcţiilor (vopsele), agenţi de
îngroşare sintetici pentru vopsele, straturi de
acoperire pentru lemn (vopsele), acoperiri de
suprafaţă decorative impermeabile (vopsele),
agenţi organici de legătură pentru vopsele,
vopsele acrilice pe bază de apă, materiale
decorative sub formă de vopsele, produse
hidrofuge sub formă de vopsele, vopsele
aplicabile prin pulverizare pentru acoperiri,
vopsele tip spray (aplicabile prin pulverizare),
diluanţi pentru lacuri şi alte vopsele, compoziţii
pentru straturi de protecţie (vopsele), preparate
de colorare pentru colorarea vopselelor,
produse de umplere, sub formă de vopsea,

acoperiri acrilice decorative (sub formă de
vopsea), acoperiri de suprafaţă sub formă de
vopsea, aditivi pentru vopsea sub formă de
promotoare, aditivi pentru vopsea sub formă
de stabilizatori, compoziţii de etanşare sub
formă de vopsele, materiale pentru umplere
sub formă de vopsele, straturi de acoperire
rezistente la intemperii (vopsele), vopsele
industriale utilizate pe suprafeţele de beton,
compoziţii de acoperire sub formă de vopsele,
materiale de acoperire sub formă de vopsele,
aditivi sub formă de lianţi pentru vopsele,
vopsele spumante pentru ignifugarea structurilor
de oţel, straturi de finisare decorative pentru
interior (vopsele), vopsele utilizate ca acoperire
elastică a faţadelor, produse de etanşare
sub formă de vopsele, vopsele de etanşare
împotriva acţiunii factorilor atmosferici, produse
pentru protecţie împotriva agenţilor atmosferici
(vopsele), substanţe chimice (vopsele) pentru
împiedicarea pătrunderii apei, straturi de
protecţie folosite la acoperişuri (vopsele),
acoperiri rezistente la intemperii (vopsele)
pentru zidărie, Acoperiri rezistente la intemperii
(vopsele) pentru beton, grunduri pe bază de
răşini sintetice (vopsele), preparate de grunduire
(sub formă de vopsele), agenţi de grunduire sub
formă de vopsele, compoziţii pentru conservarea
zidăriei de cărămidă (vopsele), compuşi pentru
etanşarea podelelor (vopsele şi uleiuri), straturi
de acoperire colorate utilizate ca vopsele, straturi
de acoperire transparente utilizate ca vopsele,
preparate de acoperire cu proprietăţi hidrofuge
(vopsele), compoziţii pentru acoperire sub formă
de vopsele, acoperiri acrilice de protecţie
(sub formă de vopsea), aditivi pentru vopsea
sub formă de agenţi reducători, compoziţii
pentru repararea betonului (sub formă de
vopsea), compoziţii pentru repararea mortarului
(sub formă de vopsea), preparate plastice de
grunduire sub formă de vopsea, produse de
acoperire decorative sub formă de vopsea,
straturi de acoperire de tip vopsea pentru
lemn, materiale folosite în scopul protejării de
construcţii (vopsele), straturi de protecţie pentru
hidroizolarea suprafeţelor clădirilor (vopsele),
materiale de acoperire pentru zidărie (vopsele
sau uleiuri), produse de acoperire fungicide sub
formă de vopsele, straturi de finisare de protecţie
pentru interior (vopsele), acoperiri de protecţie
(vopsele) pentru structuri de beton, straturi de
protecţie pentru structuri de beton (vopsele),
produse pentru protejarea zidăriei sub formă
de vopsele, straturi de protecţie industriale sub
formă de vopseluri, preparate pentru acoperire
cu proprietăţi hidrofuge (vopsele sau uleiuri),
materiale pentru acoperiri de protecţie sub
formă de vopsele, coloranţi pe bază de apă
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sub formă de vopsele, straturi de protecţie
sub formă de vopsele pentru construcţii,
compoziţii de acoperire pentru conservarea
zidăriei (vopsele sau uleiuri), vopsele pe
bază de apă (altele decât cele izolante),
preparate utilizate ca acoperiri hidroizolante
pentru suprafeţele clădirilor (vopsele), acoperiri
sub formă de vopsea anticorozivă pentru uz
maritim comercial, acoperiri de suprafaţă sub
formă de vopsea pentru decorarea structurilor,
aditivi pentru vopsea sub formă de materii
colorante pentru nuanţare, materiale sub formă
de straturi de protecţie pentru construcţii
(vopsele), straturi de protecţie cu proprietăţi de
etanşare pentru metale (vopsele), compoziţii de
acoperire pentru aplicarea la beton (vopsele
sau uleiuri), învelişuri de protecţie pentru piatră
împotriva apei (vopsele sau uleiuri), vopsele
acrilice pe bază de apă folosite la zugrăvirea
caselor, compoziţii de acoperire cu proprietăţi de
impermeabilizare (vopsele sau uleiuri), straturi
de protecţie cu proprietăţi de etanşare pentru
beton (vopsele), compoziţii de acoperire pentru
aplicare pe lucrări de zidărie (vopsele), materiale
de protecţie a betonului împotriva apei (vopsele
sau uleiuri), straturi de protecţie aplicabile prin
pulverizare utilizate pentru beton (vopsele),
substanţe sub formă de vopsea pentru umplerea
fisurilor din suprafeţele pereţilor, substanţe sub
formă de vopsea pentru umplerea crăpăturilor
din suprafeţele pereţilor, compoziţii de acoperire
pentru protejarea lucrărilor de zidărie (vopsele
sau uleiuri), preparate (vopsele) care conţin
agenţi pentru a preveni atacarea lemnului de
insecte, compoziţii de acoperire pentru aplicarea
la zidăria de caramidă (vopsele sau uleiuri),
preparate (vopsele) care conţin agenţi pentru
a preveni atacarea lemnului prin putrezire,
materiale de acoperire pentru protecţia pereţilor
de zidărie împotriva apei (vopsele sau uleiuri),
acoperiri de protecţie acrilice sub formă de
vopsele folosite pentru izolare).
17. Bandă adezivă (altele decât papetărie, uz
medical sau casnic) , adezivi pentru izolare,
benzi adezive izolatoare, bandă izolatoare
adezivă, bandă adezivă de mascare, compuşi
adezivi de etanşare, benzi adezive etanşe pentru
refecarea acoperişurilor, produse de etanşare
adezive folosite pentru acoperişuri, benzi de
etanşare cu adeziv pentru îmbinări pentru
acoperişuri, vopsele izolante, vopsele izolatoare
pentru acoperişuri, vopsele folosite pentru
izolare, vopsele izolatoare pentru pereţi, vopsele
izolante pentru faţade, vopsele de izolare
electrică, vopsele pe bază de apă (izolante),
vopsele izolante pe bază de apă, acoperiri
acrilice de protecţie sub formă de vopsele pentru
izolare, tencuieli izolante, polistiren (semifinisat),

panouri de polistiren pentru izolare, izolaţie din
polistiren expandat dispusă sub pardoseală,
vată minerală (izolant), plăci uşoare din vată
minerală pentru izolare acustică, plăci uşoare
din vată minerală pentru izolare termică, ţesături
din fibră de sticlă pentru izolaţii, materiale
din fibră de sticlă pentru izolarea clădirilor,
membrane polimerice, membrane impermeabile
pentru izolare, elastomeri polimeri folosiţi în
fabricaţie.
19. Adeziv pentru metale, mortar adeziv
folosit în construcţii (ciment), substanţe
bituminoase pentru tencuieli, tencuieli (materiale
de construcţii), tencuieli de ciment pentru
ignifugare, tencuieli de pereţi (pe bază de
ciment), ipsos pentru tencuială, compuşi pentru
tencuială utilizaţi în construcţii, compoziţii de
tencuială pentru utilizare în construcţii, panouri
din polistiren utilizate în construcţii, dibluri
de fixare nemetalice folosite la construcţii,
dibluri de fixare nemetalice pentru ziduri cu
goluri, dibluri de fixare nemetalice folosite la
zidării de cărămidă, membrane pentru acoperi.,
membrane PVC pentru acoperi, membrane de
etanşare bituminoase, produse bituminoase sub
formă de membrane pentru hidroizolare.
20. Dibluri nemetalice, dibluri, nu din metal,
dibluri de plastic pentru perete.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vopsele.
42. Servicii de infromare privind combinaţiile
de culori, vopsele şi mobilier pentru design
interior, servicii de informare privind armonizarea
culorilor, vopselelor şi a mobilierului pentru
design interior.

───────
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(210) M 2019 03634
(151) 15/05/2019
(732) BOYNER PERAKENDE VE

TEKSTIL YATIRIMLARI ANONIM
ŞIRKETI, ESKI BÜYÜKDERE
CADDESI NO. 14 PARK PLAZA
K: 15-16 MASLAK SANYER ,
ISTANBUL, TURCIA

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

(540)

ALTINYILDIZ CLASSICS
AC&CO. EST. 1952

(531) Clasificare Viena: 27.05.05; 27.05.24;
26.04.18; 27.07.01

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

18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte,
articole şi pentru acoperirea capului.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul de:
piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese
şi îmbrăcăminte pentru animale, articole de
îmbrăcăminte, încălţăminte şi pentru acoperirea
capului, produse de parfumerie, cosmetice, flori
artificiale, fructe artificiale, insigne (altele decât
cele din metale preţioase), închizători pentru
haine, brelocuri (nu ca bijuterii sau pentru chei,
inele sau lanţuri), panglici, peruci, ace şi ace
cu gămălie pentru articole de îmbrăcăminte,

sisteme de fixare pentru încălţăminte, broderie,
articole decorative pentru păr, mici articole
decorative pentru decorarea diferitelor obiecte.

───────

(210) M 2019 03635
(151) 15/05/2019
(732) SC DAMASQUINO FOOD SRL,

STR. LINIA DE CENTURĂ NR. 17,
HALA A, COMPLEX CHINA TOWN,
SPAŢIUL COMERCIAL NR. 239,
COMUNA AFUMAŢI, JUDEŢUL
ILFOV, SAT AFUMAŢI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

DAMASQUINO MZ foodstuffs

(531) Clasificare Viena: 25.07.01; 25.01.09;
25.01.25; 24.09.05; 05.13.04; 27.05.01;
29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru, auriu, roşu,
negru

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.

───────
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(210) M 2019 03636
(151) 15/05/2019
(732) SILVIU VASILE PRIGOANA,

STR. LABIRINT NR. 84, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 030706,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ARMENEOPOLIS

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 03637
(151) 15/05/2019
(732) UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ,

FARMACIE, ŞTIINŢE ŞI
TEHNOLOGIE DIN TĂRGU
MUREŞ, STR. PROF. DR. GHE.
MARINESCU NR. 38, JUDEŢUL
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

UMFST UNIVERSITATEA
DE MEDICINĂ, FARMACIE,
ŞTIINŢE ŞI TEHNOLOGIE

DIN TĂRGU MUREŞ

(531) Clasificare Viena: 03.11.01; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, alb
(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.

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
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 03638
(151) 15/05/2019
(732) REGENT HOSPITALY

WORLDWIDE, INC., P.O.BOX
309, UGLAND HOUSE, GRAND
CAYMAN, KY1-1104, INSULELE
CAYMAN

(740) PETOSEVIC SRL , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010458, ROMANIA

(540)
REGENT

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

35. Servicii de management al hotelurilor pentru
alții, servicii de administrare a francizelor de
hoteluri, servicii
de consultanță și sfătuire în afaceri în legătură
cu managementul, administrarea și francizarea
hotelurilor,
administrarea hotelurilor și a altor tipuri de unități
de cazare, servicii de marketing pentru hoteluri și
proprietăți imobiliare, administrare de programe
de fidelizare și stimulare a clienților, servicii de
promovare sub formă de programe de fidelizare
și stimulare a clienților.
36. Servicii imobiliare, și anume dezvoltare,
leasing, management, închiriere și curtaj de
apartamente, condominii, imobile în proprietate
periodică, proprietăți rezidențiale, proprietăți
de vacanță, și facilitățile și dotările aferente
acestora, servicii de schimb a proprietății
periodice asupra proprietăților imobiliare.
43. Servicii hoteliere, de cazare, și de cazare
temporară, servicii de informare despre hoteluri,
locuri de cazare și
cazare temporară, rezervări de hoteluri, locuri de
cazare și cazare temporară, servicii oferite de
restaurante, servicii ale
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barurilor, servicii specifice barurilor de cocteiluri,
cafenele, bufete cu autoservire și snack-baruri,
servicii de catering
pentru furnizarea de alimente și băuturi, servicii
de rezervări la restaurant, furnizare de spații
special
amenajate pentru conferințe, reuniuni,
evenimente, convenții și expoziții, închiriere de
scaune, mese, fețe
de masă și șervete (table linen), și pahare și
accesorii din sticlă (glassware).

───────

(210) M 2019 03639
(151) 15/05/2019
(732) MIHAI CÎRSTEA, STR. ALUNULUI

NR. 27, BL. C17, SC. D, ET. 2, AP.
6, JUDEŢUL ARGEŞ, PITEŞTI,
ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

BUCHETIC

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.21;
27.05.02; 27.05.24; 29.01.13

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

clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ (solicităm protecţie pentru întreaga listă

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 03640
(151) 15/05/2019
(732) PORT TRANS SRL, SAT

SĂLCUŢA, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA,
TITU, DAMBOVIȚA, ROMANIA

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

(540)

PORTTRANS

(531) Clasificare Viena: 18.05.03; 27.05.02;
27.05.07; 29.01.12

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

clase:
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────
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(210) M 2019 03641
(151) 15/05/2019
(732) SC PROFI ROM FOOD SRL,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL -
NEGOMIREANU LIVIA , SOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL. 14A, SC. 4, AP. 127, ET.
2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Proxi

(531) Clasificare Viena: 26.04.10; 26.04.18;
27.05.02; 27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
7408C), roşu (Pantone 1788C, Pantone
186C)

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, măşti de înfrumuseţare, loţiuni şi
creme de corp, creme de ras, balsamuri pentru
ras, loţiuni după ras, preparate din colagen
pentru scopuri cosmetice, preparate cosmetice
pentru baie, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, lapte demachiant pentru îngrijire, coloranţi
cosmetici, preparate cosmetice pentru slăbit,
creme de albit pielea, creme pentru îngrijirea
tenului, preparate cosmetice pentru animale,
produse cosmetice, şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice, servetele impregnate cu
preparate pentru demachiere, preparate de
toaletă, preparate cosmetice pentru copii,
grăsimi pentru scopuri cosmetice, preparate
cosmetice pentru sprâncene, creioane pentru
sprâncene, loţiuni de păr, nuanţatoare de

păr/ coloranţi de păr, preparate pentru
ondularea parului, fixativ pentru păr, loţiuni
pentru păr, decoloranţi pentru păr, măşti şi
tratamente pentru păr pentru scopuri cosmetice,
produse pentru îndepărtarea părului, soluţii
de neutralizare pentru ondulare permanentă,
coloranţi pentru barbă, adezivi pentru fixarea
părului fals, adezivi pentru fixarea genelor false,
adezivi pentru scopuri cosmetice, ceară pentru
mustaţă, preparate depilatoare/depilatoare,
ceară depilatoare, antiperspirante, luciu de
buze, etuiuri pentru ruj, rujuri, loţiuni pentru
scopuri cosmetice, preparate pentru machiaj,
preparate pentru îndepărtarea machiajului,
produse cosmetice pentru machiaj, preparate
aloe vera pentru scopuri cosmetice, pietre de
alaun (astringente), ambra (parfum), astringente
pentru scopuri cosmetice, pudră pentru machiaj,
mascara, geluri de masaj, altele decât cele
pentru scopuri medicale, pomezi pentru scopuri
cosmetice, lumânări de masaj pentru scopuri
cosmetice, şerveţele umede pentru uz igienic
şi cosmetic, şerveţele demachiante, produse de
parfumerie, parfumuri, baze pentru parfumurile
de flori, apă de colonie, apă de toaletă,
deodorante pentru uz personal, preparate
pentru fumigatie (parfumuri), vaselină rectificată
pentru scopuri cosmetice, uleiuri pentru scopuri
cosmetice, uleiuri pentru parfumuri şi arome,
preparate fitocosmetice, beţişoare de bumbac
pentru scopuri cosmetice, vată din bumbac
pentru scopuri cosmetice, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetice, henna
(nuanţator cosmetic), extracte de plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, extracte de flori (parfumuri),
preparate pentru bronzare (produse cosmetice),
preparate pentru protecţia solară, creme de
protecţie solară, gene false, unghii false, lac
de unghii/vopsea de unghii, preparate pentru
îngrijnirea unghiilor, plasturi cu gel pentru ochi
utilizaţi în scopuri cosmetice, sclipici de unghii,
abţibilduri pentru unghii, acetonă, dizolvanţi
pentru lacul de unghii, uleiuri esenţiale, paste de
dinţi, nemedicinale, apă de gură nemedicinală,
spray-uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igienă
personală, geluri de albire a dinţilor, benzi
pentru albirea dinţilor, preparate de albire şi alte
substanţe de spălare, preparate de duş pentru
igienă personală sau folosite ca deodorant
(articole de toaletă), preparate pentru baie,
nu cele pentru scopuri medicale, şampon,
şampoane pentru uz veterinar, altele decât
cele cu uz medical, preparate pentru ras,
săpun pentru ras, gel de duş, balsam de păr,
şampoane uscate, săpunuri lichide, produse



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
15/05/2019

pentru spălarea ochilor, nu cele pentru scopuri
medicale, săpun antiperspirant, antiperspirante
(articole de toaletă), preparate de curăţare,
lustruire, degrasare şi abrazive, hârtie abrazivă,
abrazivi, corindon (abraziv), deodorante de uz
uman sau veterinar, deodorante pentru animale
de companie, odorizante de cameră, odorizant
difuzor, odorizante pentru autovehicule, arome
pentru prăjituri (uleiuri esenţiale), arome pentru
băuturi (uleiuri esenţiale), uleiuri esenţiale,
ulei de migdale, săpun de migdale, amoniac
(detergent), preparate antistatice pentru scopuri
casnice, uleiuri esenţiale aromatice, esenţă
de badiana, balsamuri, altele decât pentru
scopuri medicale, săruri de baie, nu cele
pentru scopuri medicale, ulei de bergamot,
săruri de albire, sodă de albire, preparate
de albire (decoloranţi) pentru scopuri casnice,
şerveţele pentru bebeluşi impregnate cu
preparate de curăţare, calupuri de săpun de
toaletă/ calupuri de săpun, aer comprimat
presurizat pentru curăţare şi desprăfuire,
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, cretă de curăţare, preparate pentru
curăţarea protezelor dentare, substanţe de
curăţat pentru igienă personală, nemedicinale,
bucăţi de pânză impregnate cu detergent pentru
curăţare, săpun deodorant, ceară de cizmărie,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice (rufe
spălate), preparate pentru îndepărtarea culorii,
creme pentru articole de pielărie/ceruri pentru
articole din piele, degresanţi, altii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, produse de
decalcifiere pentru scopuri casnice, detergenţi,
alţii decât cu utilizare în procesele de fabricare
şi în scopuri medicale, detergenţi pentru
rufe, parfumuri pentru rufe, detergenţi pentru
geamuri, detergenţi pentru pardoseli, detergenţi
pentru vase, produse de curăţire pentru
faianţă şi alte suprafeţe ceramice, produse
de curăţire pentru aparatele electrocasnice,
şerveţele impregnate cu produse curăţire
şi dezinfectante pentru obiecte şi mobilier,
odorizante pentru toaletă, detergenţi pentru
covoare, detergenţi antimucegai, diamantina
(abrazivă), agenţi de uscare pentru maşini
de spălat vase, smirghel, balsam pentru
ţesături, produse pentru îndepărtarea cerii de
pe pardoseală (preparate de degresare), ceară
pentru pardoseală, preparate pentru lustruit,
ulei de gaultheria, geraniol, ţesătură din fibră
de sticlă (ţesătură abrazivă], tămâie, ionona
(parfumerie), apă de javel/hipoclorit de sodiu,
beţişoare parfumate, esenţe eterice, preparate
pentru îndepărtarea lacului, albăstreala pentru
rufe, înălbitor pentru rufe/preparate pentru
albirea rufelor, substanţe dezinfectante pentru

rufe, substanţe dezinfectante pentru pardoseli
şi mobilier, dezinfectante pentru suprafete
şi obiecte, deodorante pentru vasele de
toaletă, odorizante pentru vasele de toaletă,
odorizante pentru toalete, săpunuri lichide
pentru rufe, balsamuri de rufe, preparate
pentru înmuierea rufelor, produse pentru
spălarea rufelor, produse pentru înălbirea rufelor,
preparate pentru albirea articolelor de piele,
conservanţi pentru articole din piele (lustruire),
preparate pentru strălucirea frunzelor plantelor,
ceară antiderapantă pentru pardoseli, produse
antiderapante pentru pardoseli, uleiuri pentru
curăţare, preparate pentru îndepărtarea vopselii,
paste pentru curele de ascuţit briciul, produse
de lustruire, ceară de lustruit, creme de lustruit,
hârtie de lustruit, pietre de lustruit, piatră ponce,
preparate pentru îndepărtarea ruginii, săculeţi
pentru parfumarea hainelor, săculeţi pentru
parfumarea lenjeriilor, lemn parfumat, conuri
parfumate, difuzoare de parfum cu fitil, apă
parfumată, soluţii de degresare de uz casnic,
preparate pentru strălucire (lustruit), creme
pentru pantofi, ceară pentru pantofi, cremă
de ghete, carbid siliconic (abraziv), preparate
pentru netezire (apretare), săpun, sodă caustică,
soluţii pentru îndepărtarea petelor, glazură de
amidon pentru rufe, amidon pentru rufe, ceară
pentru croitorie, pudră de talc, pentru toaletă,
terebentină pentru degresare, preparate pentru
desfundarea ţevilor de scurgere, soluţii pentru
igienă personală sau cu rol de dezinfectant,
preparate pentru îndepărtea vernisului, cenuşă
vulcanică pentru curăţare, preparate pentru
curăţarea tapetului, ceară pentru pardoselile din
parchet, apă demineralizată pentru maşinile de
călcat de uz casnic, lichide pentru curăţarea
parbrizului, detergenţi pentru autovehicule,
ceară pentru autovehicule, produse de curăţit
pentru autovehicule, produse de lustruit pentru
autovehicule.
4. Lumânări şi fitile pentru iluminat, lumânări
parfumate, brichete de lemn, brichete de
cărbune.
5. Suplimente alimentare, leucoplasturi, plasturi,
preparate pentru purificarea aerului, preparate
pentru odorizarea aerului, alcool medicinal,
săpun antibacterial, deodorante pentru
îmbrăcăminte şi textile, articole absorbante
pentru igienă personală, absorbante menstruale,
scutece pentru bebeluşi, scutece-chiloţel pentru
bebeluşi, şerveţele pentru bebeluşi, geluri
dezinfectante de mâini, şerveţele dezinfectante
pentru mâini, şerveţele umede, şerveţele
sanitare de uz menajer, alimente pentru
bebeluşi, insecticide, preparate impotriva
moliilor, hârtie pentru prinderea insectelor
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zburatoare, scutece pentru animale de
companie.
6. Folie de aluminiu pentru împachetat şi
ambalat, de uz menajer
8. Tacâmuri de masă (cuţite, furculiţe, linguri),
tacâmuri (cuţite, furculiţe, linguri) de masă de
unică folosinţă, tacâmuri (cuţite, furculiţe, linguri)
biodegradabile, tacâmuri (cuţite, furculiţe, linguri)
şi instrumente pentru prepararea alimentelor
respectiv: cuţite de feliat pâine, cuţite de întins
untul, cuţite de feliat brânză, cuţite de pizza,
cuţite de decojit legume, dispozitive de curăţat
cartofi, dispozitive de feliat ouă, dispozitive
de scos sâmburii din fructe, dispozitive de
zdrobit legume, dispozitive de tăiat pastele,
foarfece de legume, dispozitive de tăiat şi zdrobit
usturoi, răzători de bucătărie, mojare pentru
pisat (unelte de mână), cuţite de bucătărie,
ustensile de bucătărie acţionate manual pentru
tăiat şi măcinat, ustensile de mână electrice
şi neelectrice pentru îngrijire personală şi artă
corporală precum aparate de ras, lame de
ras, ustensile pentru manichiură şi pedichiură,
ustensile de ondulat părul.
9. Baterii, carduri magnetice, carduri de
fidelitate, carduri de plată, cadou, cântare de
bucătărie.
11. Becuri, lumini electrice pentru pomul de
Crăciun, ţepuse pentru prăjire, frigărui pentru
prăjire, difuzoare pentru parfumuri şi arome de
casă.
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
publicaţii, publicaţii periodice, buletine
informative, cupoane, reviste, calendare,
almanahuri, buletine informative, ziare, carduri
tipărite, materiale tiparite, articole pentru
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
articole de birou, cu excepţia mobilei, plicuri,
creioane, radiere, caiete, coperţi pentru caiete
şi cărţi, benzi adezive, adezivi, benzi de lipit
pentru papetărie sau de uz casnic, acuarele,
hârtie de scris, adezivi pentru papetărie sau
menaj, materiale de desen şi materiale pentru
artişti, pensule, instrumente de scris, materiale
didactice şi de instruire, foi, folii şi pungi din
material plastic pentru împachetare şi ambalare,
bavete din hârtie, hârtie de filtru pentru cafea,
materiale filtrante, foi absorbante din hârtie sau
plastic pentru ambalarea produselor alimentare,
folii din hârtie sau platisc pentru ambalarea
produselor alimentare, pungi (plicuri, saculeţi)
din hârtie sau plastic pentru ambalat, saci de
gunoi din hârtie sau plastic, felicitări, şerveţele
din hârtie sau plastic, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse
de masă din hârtie, şerveţele din hârtie pentru
demachiere, protecţie de masă din hârtie, hârtie

igienică, prosoape din hârtie, hârtie de ambalat,
hârtie de copt, pungi de plastic pentru copt,
materiale de ambalat din vâscoză, foi de celuloză
reciclate pentru împachetat.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau
de bucătărie, forme pentru copt, forme pentru
fursecuri (biscuiţi), borcane pentru fursecuri,
râşnite de piper, acţionate manual, vase de
gătit şi articole pentru masă, cu excepţia
furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor, autoclave,
neelectrice, pentru gătit / oale de gătit sub
presiune, neelectrice, aparate de gătit cu aburi,
neelectrice, friteuze, neelectrice, râşniţe pentru
uz casnic, acţionate manual, cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, neelectrice,
infuzoare de ceai, aparate şi maşini de lustruire,
pentru uz casnic, neelectrice, seturi de oale
pentru gătit, ţepuşe metalice pentru gătit, oale
de gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi
de gătit, altele decât cele pentru microunde,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, perii pentru animale
(perii), articole de periat, materiale pentru
fabricarea periilor, perii, perii pentru încălţăminte,
perii electrice, cu excepţia componentelor
maşinilor, perii pentru curăţarea rezervoarelor
şi containerelor, huse pentru piepteni, perii
pentru sprâncene, perii pentru gene, piepteni
pentru animale, piepteni, piepteni electrici,
produse de demachiere, bureţi pentru machiaj,
perii pentru machiaj, bureţi abrazivi pentru
bucătărie, bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, articole de
curăţare, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată,
cu excepţia sticlei pentru construcţii, sticlărie,
porţelan şi lut, bureţi, dozatoare de aerosoli,
nu cele pentru scopuri medicale, capace
pentru acvarii, dispozitive electrice pentru
atragerea şi uciderea insectelor, cădiţe pentru
bebeluşi, portabile, covoraşe pentru copt, bazine
(recipiente), coşuri pentru uz casnic, linguri
de gătit (ustensile de gătit), pensule pentru
gătit, bătătoare, neelectrice, halbe de bere,
scăldatori pentru păsări, colivii, amestecatoare,
neelectrice, pentru uz casnic, trăgătoare de
cizme, sanuri pentru cizme (întinzătoare),
desfăcătoare de sticle, electrice şi neelectrice,
sticle, boluri (bazine) / bazine (boluri), cutii
pentru distribuirea prosoapelor din hârtie, cutii de
sticlă, coşuri de pâine de uz casnic, tocătoare
pentru pâine, cutii pentru pâine, manere pentru
maturi, mături, găleţi / vedre, găleţi şi coşuri
realizate din împletituri, pipete pentru sos,
busturi din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, untiere, capace pentru untiere, carlige
de ruse, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfesnice) / sfesnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
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borcane pentru lumânări (suporturi), cutii de
bomboane / cutii pentru dulciuri, mănuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale de
noapte, piele de căprioară pentru curăţat /
piei de căprioară pentru curăţat, capace pentru
platourile de brânzeturi, ornamente chinezeşti,
beţisoare pentru mâncat, site de strecurat
(ustensile de uz casnic), instrumente de
curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curătat,
clapete de închidere pentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, întinzătoare
pentru îmbrăcăminte / întinzătoare pentru
îmbrăcăminte cârpe de curăţare / pânze de
curăţare, suporturi de pahare, nu din hârtie sau
material textil, agitatoare de cocktailuri, servicii
de cafea (articole de masă), puşculiţe pentru
monede, pungi cu gel pentru răcirea alimentelor
şi a băuturilor, pungi pentru ornat pentru cofetari
(pungi pentru cofetărie), ustensile cosmetice,
spatule cosmetice, deseuri din bumbac pentru
curăţat, seturi de recipiente pentru ulei şi
oţet, oliviere, tăvi pentru firimituri, concasoare
pentru bucătărie, neelectrice, cristal (sticlărie),
ceşti, pahare din hârtie sau plastic, tesale,
tocătoare pentru bucătărie, etichete metalice
pentru carafe, carafe, damigene / baloane de
sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii / capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălarea veselei, farfurii
de unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase
de băut, coarne de băut, sticle de băut de
sport, pahare de băut, tăvi suporturi pentru
uscarea rufelor, coşuri de gunoi / găleţi de
gunoi / pubele / lăzi de gunoi, ştergătoare
de praf, neelectrice, cârpe de şters praful
(pânze), vase de lut / faianţă, cratiţe din
lut, suporturi pentru ouă, separatoare de ouă,
neelectrice, pentru uz casnic, sticlă emailată,
nu cea utilizată în construcţii, fructiere, perii
pentru gene, pămătufuri cu pene pentru şters
praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta decât cea
utilizată la izolaţii sau la produsele textile, fire
din fibră de sticlă, altele decât cele utilizate la
produsele textile, figurine din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă / statuete din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, sticle / butelci,
suporturi pentru plăcile de păr, aţă dentară,
ghivece de flori, învelitori pentru ghivecele
de flori, nu cele din hârtie / învelitori, nu
din hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri
pentru insectele zburătoare, capcane pentru
insectele zburătoare, separatoare din spumă
pentru degete utilizate la pedichiură, cupe pentru
fructe, prese pentru fructe, neelectrice, pentru uz
casnic, tigăi pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru
şters praful de pe mobilă, mănuşi de grădinărit,

prese pentru usturoi (ustensile de bucătărie),
baloane de sticlă (recipiente), butelci din sticlă
(recipiente), borcane din sticlă (damigene),
dopuri din sticlă, boluri din sticlă, pahare
(recipiente), mănuşi pentru uz casnic, răzători
pentru bucătărie, suporturi grătare, grătare
(ustensile de gătit), capete pentru periuţele de
dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle / butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, vase
pentru păstrat mâncarea caldă, neîncălzite
electric, forme pentru cuburile de gheaţă,
frapiere, frapiere de gheaţă, cleşti pentru
gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată, terarii de
interior (cultivarea plantelor), acvarii de interior /
bazine (acvarii de interior), terarii de interior
(vivarii), cădiţe gonflabile pentru bebeluşi,
capcane pentru insecte, termosuri / sticle sub
vid, huse pentru masă de calcat, formate,
mese de călcat, pungi izotermice, ulcioare /
carafe, fierbătoare, neelectrice, aparate de tocat
pentru bucătărie, neelectrice, recipiente pentru
bucătărie, ustensile de bucătărie, suporturi de
cuţite pentru masă, polonice pentru servirea
băuturilor, perii pentru abajururi, măsuţe, aparate
pentru îndepărtarea scamelor, electrice sau
neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie / tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie, cutii
pentru gustări, majolica, produse de demachiere,
trocuri pentru animale, suporturi pentru meniuri,
veselă pentru camping, linguri de amestecare
(ustensile de bucătărie), storcător pentru mopuri,
găleată cu storcător pentru mopuri, mopuri,
mojare pentru bucătărie, mozaicuri din sticlă,
nu cele pentru construcţii, forme (ustensile de
bucătărie), capcane pentru şoareci, căni, inele
pentru şerveţelele de masă, maşini de tăiţei,
acţionate manual, duze pentru furtunurile de
udat, duze pentru stropitori, spărgătoare de nuci,
mănuşi pentru cuptor / mănuşi de bucătărie /
mănuşi de grătar, sticlă pictată, farfurii din hârtie,
cuţite pentru patiserie, piperniţe, arzătoare
pentru uleiuri parfumate, pulverizatoare de
parfum / atomizoare pentru parfumuri, pisăloage
pentru bucătărie, coşuri dotate pentru picnic,
inclusiv veselă, palete pentru plăcinte / tarte,
puşculiţe în formă de purcel, pipete (ustensile
pentru degustarea vinului) / ustensile pentru
degustarea vinului (sifoane), suporturi pentru
farfurie, nu cele din hârtie sau material textil,
plăci de sticlă (material brut), farfurii de protecţie
pentru ca laptele să nu dea în foc, aparate
împotriva ţântarilor cu conectare la priză,
pompe pentru desfundarea scurgerilor, piele de
lustruire, materiale de lustruire pentru strălucire,
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cu excepţia preparatelor, hârtiei şi pietrei,
mănuşi de lustruire, cârpe pentru lustruire,
articole din porţelan, cutii de răcire portabile,
neelectrice / lăzi frigorifice portabile, neelectrice,
capace pentru vasele de gătit suporturi pentru
vasele fierbinţi, vase de gătit, produse de
olărie, inele pentru păsările de curte, dopuri
cu picurător, bureţi pentru pudră, pudriere,
praf de sticlă pentru decorare, capcane pentru
şobolani, sticle frigorifice, cuburi de gheaţă
reutilizabile, inele pentru păsări, sucitoare, de
uz casnic, uscătoare de rufe rotative, boluri
de salată, cleşti pentru salată, solniţe cu
orificii pentru presarare/ solniţe tip vas, bureţi
abrazivi pentru curăţarea cratiţelor, farfurioare,
linguri-cupe pentru uz casnic, lavete cu fibră
abrazivă / lavete pentru curăţare, perii pentru
frecat, servicii (veselă), polonice pentru servire,
perii pentru bărbierit, suporturi pentru periile
de bărbierit, şanuri pentru pantofi (întinzătoare),
limbi de pantofi, site-ciururi (ustensile de uz
casnic), strecurători (ustensile de uz casnic),
plăci cu denumiri de firme din porţelan sau
sticlă, sifoane pentru apă carbonatată, perii
pentru ceară de schiuri, absorbante de fum
pentru uz casnic, cutii de săpun, dozatoare de
săpun, savoniere / vase pentru săpun, boluri
pentru supă, spatule pentru bucătari, seturi
de condimente, suporturi pentru bureţi, bureţi
pentru uz casnic, stropitori, suporturi pentru
cădiţele de bebeluşi portabile, statui din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, lână de
oţel pentru curăţare, cratiţe (acoperite), site /
strecurători pentru uz casnic, paie pentru băut,
zaharniţe, cleşti pentru zahăr, seringi pentru
udarea florilor şi plantelor / stropitori pentru
udarea florilor şi plantelor, suporturi pentru
şerveţele de masă, farfurii pentru masă, suporturi
pentru farfurie, nu cele din hârtie sau din material
textil, articole de masă, altele decât cuţitele,
furculiţele şi lingurile, halbe / căni înalte cu
capac, perii de smolit, cu coadă lungă, cutii
pentru ceaiuri, servicii de ceai (articole de masă),
strecurători de ceai, huse pentru ceainice,
suporturi pentru plicurile de ceai, ceainice,
recipiente termoizolante pentru alimente, prese
pentru cravate, perii de toaletă, truse de
voiaj / genţi de cosmetice dotate, dozatoare
pentru hârtia de toaletă / igienică, bureţi
pentru toaletă, ustensile pentru toaletă, suporturi
pentru hartia de toaletă / igienică, periuţe
de dinţi, periuţe de dinţi, electrice, suporturi
pentru scobitori, scobitori, prese pentru tortilla,
neelectrice (ustensile pentru bucătărie), bare şi
inele pentru prosoape / bare şi inele pentru
prosoape, tăvi din hârtie, pentru uz casnic,
tăvi pentru uz casnic, suporturi pentru vasele
fierbinţi (ustensile pentru masă), prese pentru

pantaloni, urne, ustensile pentru uz casnic, vaze,
farfurii pentru legume, vase din metal pentru
gheaţă şi băuturi cu gheaţă dispozitive pentru
copt vafele belgiene, neelectrice, scanduri
pentru spalarea rufelor, ligheane pentru spălarea
rufelor, coşuri pentru deşeurile din hârtie,
aparat cu jet de apă pentru curăţarea
dinţilor şi a gingiilor, dispozitive de udare /
dispozitive de stropit stropitori, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lavete de bumbac pentru uz
casnic, lucrări de artă din porţelan, ceramică, lut,
teracotă sau sticlă.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
articole de gimnastică şi de sport, decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
29. Carne, peşte, fructe de mare, păsări şi
vânat, produse din carne, mezeluri, gelatină,
mezeluri, intestine pentru cârnaţi şi imitaţii ale
acestora, extracte din carne, conserve din
carne, conserve de peşte, salate cu peşte,
înlocuitori de carne pe bază de legume,
fructe şi legume conservate, congelate, coapte,
uscate şi fierte, fructe confiate, fructe glazurate,
jeleuri, dulceţuri, compoturi, gemuri, marmeladă,
magiun, murături, zacuscă, suc de tomate
pentru gătit, paste de tomate, porumb dulce,
procesat, suc de lămâie de uz culinar, chipsuri
de cartofi, fulgi de cartofi, chipsuri de legume,
flori comestibile, preparate, ciuperci conservate,
trufe, conservate, boabe de soia, conservate,
alimentare, linte, conservată, sucuri vegetale
pentru gătit, salate vegetale, preparate pentru
supa vegetală, amestecuri de legume pentru
supe, nuci preparate, alune preparate, arahide
preparate, migdale preparate, stafide preparate,
curmale preparate, smochine preparate, fistic
preparat, caise preparate, fructe de pădure
preparate, seminţe procesate, amestecuri de
fructe preparate, paste vegetale tartinabile, unt
de arahide, unt de nucă de cocos, creme
tartinabile vegetale, batoane pe bază de nuci
şi seminţe, ouă, feluri de mâncăruri pe bază
de ouă, lapte şi produse lactate, brânză, unt,
sana, chefir, lapte bătut, iaurt, caşcaval, urdă,
caş, smântână, frişcă, frişcă vegetală, băutură
din lapte şi fructe (milk shake), substituenţi
de lapte, lapte de nucă de cocos, lapte de
soia, lapte de migdale, lapte de arahide, uleiuri
şi grăsimi comestibile, supe, baze de supă,
feluri de mâncăruri preparate care conţin în
principal carne, aperitive congelate preambalate
constand în principal din fructe de mare, feluri
de mâncăruri pe bază de peşte şi/sau fructe
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de mare, produse din peşte preparate, pentru
consum uman, icre de peşte, preparate, icre de
peşte, procesate, antreuri pe bază de legume,
feluri de mâncăruri gătite constând în principal
din legume, produse din legume preparate, feluri
de mâncăruri gătite pe bază de carne, conserve
de carne preparată sau produse din carne
cu legume, feluri de mâncăruri în conservă,
alimente gătite pe bază de legume, alimente
gătite pe bază de carne, gustări pe bază de
carne, paste tartinabile vegetale, polen preparat
pentru alimentaţie, tahini.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificiala,
orez, hrisca, arpacas, feluri de mancare bazate
în special pe orez, paste făinoase şi taiţei,
tapioca şi sago, făină şi preparate din cereale,
produse pe bază de orez pentru consum uman,
produse pe bază de ovaz pentru consum uman,
cereale pentru micul dejun, fulgi de ovaz,
batoane cu cereale, batoane energizante, pizza,
sandvişuri, produse de brutărie, amestecuri
pentru pâine, amestecuri pentru produse de
brutarie şi cofetărie, pâine, pesmet, griş,
covrigei, covrigi, floricele de porumb, fulgi
de porumb, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, produse de cofetărie pentru
decorarea pomilor de crăciun, iaurt îngheţat
(produse de cofetărie îngheţate), aluaturi, foi
de plăcintă, foietaje, placintă, ciocolată, dulciuri,
turta dulce, vafe, napolitane, biscuiţi, creme
tartinabile, îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri
comestibile, halva, nuga, rulade, miniprăjituri,
budinci, cornuri, cornuleţe, rahat, prăjiturele,
zahăr, înlocuitori de zahăr, miere şi produse din
miere, îndulcitori naturali, creme instant pentru
prăjituri, decoraţiuni pentru prăjituri, băuturi
gata preparate pe bază de cafea, băuturi
pe bază de cacao sau ciocolată, băuturi pe
bază de ceai (nemedicamentoase), melasă,
gumă de mestecat, drojdie, praf de copt, sare,
condimente, ierburi conservate, muştar, oţet,
sosuri şi alte (condimente), mirodenii, arome
alimentare (altele decât uleiurile esenţiale),
gheaţă (apa îngheţată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieti şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
produse pentru litiera animalelor, malţ.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din
fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

34. Chibrituri, produse pentru fumători.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor de produse
cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale,
produse nemedicinale pentru curăţarea dinţilor,
produse de parfumerie, uleiuri esenţiale,
preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire, lumânări şi fitile pentru
iluminat, brichete de cărbune, brichete de
lemn, alimente şi substanţe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluşi, suplimente alimentare pentru
oameni şi animale, plasturi şi materiale
pentru pansamente, articole absorbante pentru
igienă personală, absorbante menstruale,
difuzoare de odorizante pentru ambient,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, insecticide, scule şi
instrumente de mână acţionate manual, cuţite,
furculiţe şi linguri, tacâmuri de masă, tacâmuri
şi instrumente pentru prepararea alimentelor,
ustensile de bucătărie pentru tăiat şi măcinat,
aparate de ras, lame de ras, becuri, lumini
electrice pentru pomul de Crăciun, ţepuse
pentru prăjire, frigărui pentru prăjire, difuzoare
pentru parfumuri şi arome de casă, 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 plastic pentru împachetare şi
ambalare, saci de gunoi, saci de depozitare,
folie de aluminiu de uz casnic, caractere şi
clişee tipografice, ustensile şi recipienţi pentru
menaj sau bucătărie, articole de bucătărie
şi veselă, cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi
lingurilor, pepteni şi bureţi, perii, articole pentru
curăţare, sticlă brută sau prelucrată, sticlărie,
porţelan şi ceramică, carne, peşte, păsări şi
vânat, extracte din carne, fructe şi legume
conservate, congelate, uscate şi fierte, jeleuri,
dulceţuri, compoturi, ouă, lapte, brânză, unt,
iaurt şi alte produse lactate, înlocuitori de
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile,
cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea, orez,
paste fainoase şi taieţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie şi cofetărie, produse de brutărie,
dulciuri, ciocolată, îngheţată, sorbeturi şi alte
ingheţate comestibile, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, plante aromatice conservate, oţet,
sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată), diverse produse alimentare, produse
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alimentare preparate şi semipreparate, produse
alimentare congelate, produse agricole, de
acvacultură, horticole şi forestiere, brute şi
neprelucrate, cereale şi seminţe crude şi
neprocesate, fructe şi legume proaspete, plante
aromatice proaspete, plante şi flori natural,
bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ, bere, băuturi nealcoolice, ape minerale
şi carbogazoase, băuturi din fructe şi sucuri
de fructe, siropuri şi alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
tutun şi înlocuitori de tutun, ţigarete, ţigări
şi trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, astfel de servicii putând 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 comanda
prin posta sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii
oferite de lanţuri de magazine, servicii de
comert şi de informare a consumatorilor,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul.

───────

(210) M 2019 03642
(151) 15/05/2019
(732) OANA-GEORGETA STAMATE,

CALEA GRIVIŢEI NR. 395, BL.
M, SC. C, ET. 1, AP. 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ROYAL BDSM -
passion for fetish

(531) Clasificare Viena: 24.09.03; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:mov (PANTONE
258C), negru (PANTONE 426C)

(511) 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.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a
persoanelor, servicii personale şi sociale oferite
de catre terţi destinate sa satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2019 03643
(151) 15/05/2019
(732) OANA-GEORGETA STAMATE,

CALEA GRIVIŢEI NR. 395, BL.
M, SC. C, ET. 1, AP. 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

mistress KENNYA

(531) Clasificare Viena: 24.09.03; 24.09.05;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.04; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:mov (PANTONE
2622C, 665C, 269C)

(511) 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.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială şi
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cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a
persoanelor, servicii personale şi sociale oferite
de catre terţi destinate sa satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2019 03644
(151) 15/05/2019
(732) S.C. ENDOLEARNING S.R.L.,

STR. TĂIETOAREI NR. 16, BL.
TUDOR RESIDENCE, SC. B,
CAMERA 3,
PARTER, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L., STR.
ZAHARIA STANCU, NR. 8E,
COMPLEX CORESI, BL. 9,
PARTER, AP. P03, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ENDO Learning

(531) Clasificare Viena: 26.11.03; 26.11.12;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.10; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, gri
(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.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 03645
(151) 15/05/2019
(732) SC PROFI ROM FOOD SRL,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL -
NEGOMIREANU LIVIA , SOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL. 14A, SC. 4, AP. 127, ET.
2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Proxi

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.02;
27.05.24; 29.01.01

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
1788C, Pantone 186C), alb

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, măşti de înfrumuseţare, loţiuni şi
creme de corp, creme de ras, balsamuri pentru
ras, loţiuni după ras, preparate din colagen
pentru scopuri cosmetice, preparate cosmetice
pentru baie, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, lapte demachiant pentru îngrijire, coloranţi
cosmetici, preparate cosmetice pentru slăbit,
creme de albit pielea, creme pentru îngrijirea
tenului, preparate cosmetice pentru animale,
produse cosmetice, şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice, servetele impregnate cu
preparate pentru demachiere, preparate de
toaletă, preparate cosmetice pentru copii,
grăsimi pentru scopuri cosmetice, preparate
cosmetice pentru sprâncene, creioane pentru
sprâncene, loţiuni de păr, nuanţatoare de
păr/ coloranţi de păr, preparate pentru
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ondularea parului, fixativ pentru păr, loţiuni
pentru păr, decoloranţi pentru păr, măşti şi
tratamente pentru păr pentru scopuri cosmetice,
produse pentru îndepărtarea părului, soluţii
de neutralizare pentru ondulare permanentă,
coloranţi pentru barbă, adezivi pentru fixarea
părului fals, adezivi pentru fixarea genelor false,
adezivi pentru scopuri cosmetice, ceară pentru
mustaţă, preparate depilatoare/depilatoare,
ceară depilatoare, antiperspirante, luciu de
buze, etuiuri pentru ruj, rujuri, loţiuni pentru
scopuri cosmetice, preparate pentru machiaj,
preparate pentru îndepărtarea machiajului,
produse cosmetice pentru machiaj, preparate
aloe vera pentru scopuri cosmetice, pietre de
alaun (astringente), ambra (parfum), astringente
pentru scopuri cosmetice, pudră pentru machiaj,
mascara, geluri de masaj, altele decât cele
pentru scopuri medicale, pomezi pentru scopuri
cosmetice, lumânări de masaj pentru scopuri
cosmetice, şerveţele umede pentru uz igienic
şi cosmetic, şerveţele demachiante, produse de
parfumerie, parfumuri, baze pentru parfumurile
de flori, apă de colonie, apă de toaletă,
deodorante pentru uz personal, preparate
pentru fumigatie (parfumuri), vaselină rectificată
pentru scopuri cosmetice, uleiuri pentru scopuri
cosmetice, uleiuri pentru parfumuri şi arome,
preparate fitocosmetice, beţişoare de bumbac
pentru scopuri cosmetice, vată din bumbac
pentru scopuri cosmetice, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetice, henna
(nuanţator cosmetic), extracte de plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, extracte de flori (parfumuri),
preparate pentru bronzare (produse cosmetice),
preparate pentru protecţia solară, creme de
protecţie solară, gene false, unghii false, lac
de unghii/vopsea de unghii, preparate pentru
îngrijnirea unghiilor, plasturi cu gel pentru ochi
utilizaţi în scopuri cosmetice, sclipici de unghii,
abţibilduri pentru unghii, acetonă, dizolvanţi
pentru lacul de unghii, uleiuri esenţiale, paste de
dinţi, nemedicinale, apă de gură nemedicinală,
spray-uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igienă
personală, geluri de albire a dinţilor, benzi
pentru albirea dinţilor, preparate de albire şi alte
substanţe de spălare, preparate de duş pentru
igienă personală sau folosite ca deodorant
(articole de toaletă), preparate pentru baie,
nu cele pentru scopuri medicale, şampon,
şampoane pentru uz veterinar, altele decât
cele cu uz medical, preparate pentru ras,
săpun pentru ras, gel de duş, balsam de păr,
şampoane uscate, săpunuri lichide, produse
pentru spălarea ochilor, nu cele pentru scopuri

medicale, săpun antiperspirant, antiperspirante
(articole de toaletă), preparate de curăţare,
lustruire, degrasare şi abrazive, hârtie abrazivă,
abrazivi, corindon (abraziv), deodorante de uz
uman sau veterinar, deodorante pentru animale
de companie, odorizante de cameră, odorizant
difuzor, odorizante pentru autovehicule, arome
pentru prăjituri (uleiuri esenţiale), arome pentru
băuturi (uleiuri esenţiale), uleiuri esenţiale,
ulei de migdale, săpun de migdale, amoniac
(detergent), preparate antistatice pentru scopuri
casnice, uleiuri esenţiale aromatice, esenţă
de badiana, balsamuri, altele decât pentru
scopuri medicale, săruri de baie, nu cele
pentru scopuri medicale, ulei de bergamot,
săruri de albire, sodă de albire, preparate
de albire (decoloranţi) pentru scopuri casnice,
şerveţele pentru bebeluşi impregnate cu
preparate de curăţare, calupuri de săpun de
toaletă/ calupuri de săpun, aer comprimat
presurizat pentru curăţare şi desprăfuire,
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, cretă de curăţare, preparate pentru
curăţarea protezelor dentare, substanţe de
curăţat pentru igienă personală, nemedicinale,
bucăţi de pânză impregnate cu detergent pentru
curăţare, săpun deodorant, ceară de cizmărie,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice (rufe
spălate), preparate pentru îndepărtarea culorii,
creme pentru articole de pielărie/ceruri pentru
articole din piele, degresanţi, altii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, produse de
decalcifiere pentru scopuri casnice, detergenţi,
alţii decât cu utilizare în procesele de fabricare
şi în scopuri medicale, detergenţi pentru
rufe, parfumuri pentru rufe, detergenţi pentru
geamuri, detergenţi pentru pardoseli, detergenţi
pentru vase, produse de curăţire pentru
faianţă şi alte suprafeţe ceramice, produse
de curăţire pentru aparatele electrocasnice,
şerveţele impregnate cu produse curăţire
şi dezinfectante pentru obiecte şi mobilier,
odorizante pentru toaletă, detergenţi pentru
covoare, detergenţi antimucegai, diamantina
(abrazivă), agenţi de uscare pentru maşini
de spălat vase, smirghel, balsam pentru
ţesături, produse pentru îndepărtarea cerii de
pe pardoseală (preparate de degresare), ceară
pentru pardoseală, preparate pentru lustruit,
ulei de gaultheria, geraniol, ţesătură din fibră
de sticlă (ţesătură abrazivă], tămâie, ionona
(parfumerie), apă de javel/hipoclorit de sodiu,
beţişoare parfumate, esenţe eterice, preparate
pentru îndepărtarea lacului, albăstreala pentru
rufe, înălbitor pentru rufe/preparate pentru
albirea rufelor, substanţe dezinfectante pentru
rufe, substanţe dezinfectante pentru pardoseli
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şi mobilier, dezinfectante pentru suprafete
şi obiecte, deodorante pentru vasele de
toaletă, odorizante pentru vasele de toaletă,
odorizante pentru toalete, săpunuri lichide
pentru rufe, balsamuri de rufe, preparate
pentru înmuierea rufelor, produse pentru
spălarea rufelor, produse pentru înălbirea rufelor,
preparate pentru albirea articolelor de piele,
conservanţi pentru articole din piele (lustruire),
preparate pentru strălucirea frunzelor plantelor,
ceară antiderapantă pentru pardoseli, produse
antiderapante pentru pardoseli, uleiuri pentru
curăţare, preparate pentru îndepărtarea vopselii,
paste pentru curele de ascuţit briciul, produse
de lustruire, ceară de lustruit, creme de lustruit,
hârtie de lustruit, pietre de lustruit, piatră ponce,
preparate pentru îndepărtarea ruginii, săculeţi
pentru parfumarea hainelor, săculeţi pentru
parfumarea lenjeriilor, lemn parfumat, conuri
parfumate, difuzoare de parfum cu fitil, apă
parfumată, soluţii de degresare de uz casnic,
preparate pentru strălucire (lustruit), creme
pentru pantofi, ceară pentru pantofi, cremă
de ghete, carbid siliconic (abraziv), preparate
pentru netezire (apretare), săpun, sodă caustică,
soluţii pentru îndepărtarea petelor, glazură de
amidon pentru rufe, amidon pentru rufe, ceară
pentru croitorie, pudră de talc, pentru toaletă,
terebentină pentru degresare, preparate pentru
desfundarea ţevilor de scurgere, soluţii pentru
igienă personală sau cu rol de dezinfectant,
preparate pentru îndepărtea vernisului, cenuşă
vulcanică pentru curăţare, preparate pentru
curăţarea tapetului, ceară pentru pardoselile din
parchet, apă demineralizată pentru maşinile de
călcat de uz casnic, lichide pentru curăţarea
parbrizului, detergenţi pentru autovehicule,
ceară pentru autovehicule, produse de curăţit
pentru autovehicule, produse de lustruit pentru
autovehicule.
4. Lumânări şi fitile pentru iluminat, lumânări
parfumate, brichete de lemn, brichete de
cărbune.
5. Suplimente alimentare, leucoplasturi, plasturi,
preparate pentru purificarea aerului, preparate
pentru odorizarea aerului, alcool medicinal,
săpun antibacterial, deodorante pentru
îmbrăcăminte şi textile, articole absorbante
pentru igienă personală, absorbante menstruale,
scutece pentru bebeluşi, scutece-chiloţel pentru
bebeluşi, şerveţele pentru bebeluşi, geluri
dezinfectante de mâini, şerveţele dezinfectante
pentru mâini, şerveţele umede, şerveţele
sanitare de uz menajer, alimente pentru
bebeluşi, insecticide, preparate impotriva
moliilor, hârtie pentru prinderea insectelor

zburatoare, scutece pentru animale de
companie.
8. Tacâmuri de masă (cuţite, furculiţe, linguri),
tacâmuri (cuţite, furculiţe, linguri) de masă de
unică folosinţă, tacâmuri (cuţite, furculiţe, linguri)
biodegradabile, tacâmuri (cuţite, furculiţe, linguri)
şi instrumente pentru prepararea alimentelor
respectiv: cuţite de feliat pâine, cuţite de întins
untul, cuţite de feliat brânză, cuţite de pizza,
cuţite de decojit legume, dispozitive de curăţat
cartofi, dispozitive de feliat ouă, dispozitive
de scos sâmburii din fructe, dispozitive de
zdrobit legume, dispozitive de tăiat pastele,
foarfece de legume, dispozitive de tăiat şi zdrobit
usturoi, răzători de bucătărie, mojare pentru
pisat (unelte de mână), cuţite de bucătărie,
ustensile de bucătărie acţionate manual pentru
tăiat şi măcinat, ustensile de mână electrice
şi neelectrice pentru îngrijire personală şi artă
corporală precum aparate de ras, lame de
ras, ustensile pentru manichiură şi pedichiură,
ustensile de ondulat părul.
9. Baterii, carduri magnetice, carduri de
fidelitate, carduri de plată, cadou, cântare de
bucătărie.
11. Becuri, lumini electrice pentru pomul de
Crăciun, ţepuse pentru prăjire, frigărui pentru
prăjire, difuzoare pentru parfumuri şi arome de
casă.
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
publicaţii, publicaţii periodice, buletine
informative, cupoane, reviste, calendare,
almanahuri, buletine informative, ziare, carduri
tipărite, materiale tiparite, articole pentru
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
articole de birou, cu excepţia mobilei, plicuri,
creioane, radiere, caiete, coperţi pentru caiete
şi cărţi, benzi adezive, adezivi, benzi de lipit
pentru papetărie sau de uz casnic, acuarele,
hârtie de scris, adezivi pentru papetărie sau
menaj, materiale de desen şi materiale pentru
artişti, pensule, instrumente de scris, materiale
didactice şi de instruire, foi, folii şi pungi din
material plastic pentru împachetare şi ambalare,
bavete din hârtie, hârtie de filtru pentru cafea,
materiale filtrante, foi absorbante din hârtie sau
plastic pentru ambalarea produselor alimentare,
folii din hârtie sau platisc pentru ambalarea
produselor alimentare, pungi (plicuri, saculeţi)
din hârtie sau plastic pentru ambalat, saci de
gunoi din hârtie sau plastic, felicitări, şerveţele
din hârtie sau plastic, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse
de masă din hârtie, şerveţele din hârtie pentru
demachiere, protecţie de masă din hârtie, hârtie
igienică, prosoape din hârtie, hârtie de ambalat,
hârtie de copt, pungi de plastic pentru copt,
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materiale de ambalat din vâscoză, foi de celuloză
reciclate pentru împachetat.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau
de bucătărie, forme pentru copt, forme pentru
fursecuri (biscuiţi), borcane pentru fursecuri,
râşnite de piper, acţionate manual, vase de
gătit şi articole pentru masă, cu excepţia
furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor, autoclave,
neelectrice, pentru gătit / oale de gătit sub
presiune, neelectrice, aparate de gătit cu aburi,
neelectrice, friteuze, neelectrice, râşniţe pentru
uz casnic, acţionate manual, cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, neelectrice,
infuzoare de ceai, aparate şi maşini de lustruire,
pentru uz casnic, neelectrice, seturi de oale
pentru gătit, ţepuşe metalice pentru gătit, oale
de gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi
de gătit, altele decât cele pentru microunde,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, perii pentru animale
(perii), articole de periat, materiale pentru
fabricarea periilor, perii, perii pentru încălţăminte,
perii electrice, cu excepţia componentelor
maşinilor, perii pentru curăţarea rezervoarelor
şi containerelor, huse pentru piepteni, perii
pentru sprâncene, perii pentru gene, piepteni
pentru animale, piepteni, piepteni electrici,
produse de demachiere, bureţi pentru machiaj,
perii pentru machiaj, bureţi abrazivi pentru
bucătărie, bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, articole de
curăţare, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată,
cu excepţia sticlei pentru construcţii, sticlărie,
porţelan şi lut, bureţi, dozatoare de aerosoli,
nu cele pentru scopuri medicale, capace
pentru acvarii, dispozitive electrice pentru
atragerea şi uciderea insectelor, cădiţe pentru
bebeluşi, portabile, covoraşe pentru copt, bazine
(recipiente), coşuri pentru uz casnic, linguri
de gătit (ustensile de gătit), pensule pentru
gătit, bătătoare, neelectrice, halbe de bere,
scăldatori pentru păsări, colivii, amestecatoare,
neelectrice, pentru uz casnic, trăgătoare de
cizme, sanuri pentru cizme (întinzătoare),
desfăcătoare de sticle, electrice şi neelectrice,
sticle, boluri (bazine) / bazine (boluri), cutii
pentru distribuirea prosoapelor din hârtie, cutii de
sticlă, coşuri de pâine de uz casnic, tocătoare
pentru pâine, cutii pentru pâine, manere pentru
maturi, mături, găleţi / vedre, găleţi şi coşuri
realizate din împletituri, pipete pentru sos,
busturi din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, untiere, capace pentru untiere, carlige
de ruse, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfesnice) / sfesnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii de
bomboane / cutii pentru dulciuri, mănuşi pentru

spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale de
noapte, piele de căprioară pentru curăţat /
piei de căprioară pentru curăţat, capace pentru
platourile de brânzeturi, ornamente chinezeşti,
beţisoare pentru mâncat, site de strecurat
(ustensile de uz casnic), instrumente de
curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curătat,
clapete de închidere pentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, întinzătoare
pentru îmbrăcăminte / întinzătoare pentru
îmbrăcăminte cârpe de curăţare / pânze de
curăţare, suporturi de pahare, nu din hârtie sau
material textil, agitatoare de cocktailuri, servicii
de cafea (articole de masă), puşculiţe pentru
monede, pungi cu gel pentru răcirea alimentelor
şi a băuturilor, pungi pentru ornat pentru cofetari
(pungi pentru cofetărie), ustensile cosmetice,
spatule cosmetice, deseuri din bumbac pentru
curăţat, seturi de recipiente pentru ulei şi
oţet, oliviere, tăvi pentru firimituri, concasoare
pentru bucătărie, neelectrice, cristal (sticlărie),
ceşti, pahare din hârtie sau plastic, tesale,
tocătoare pentru bucătărie, etichete metalice
pentru carafe, carafe, damigene / baloane de
sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii / capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălarea veselei, farfurii
de unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase
de băut, coarne de băut, sticle de băut de
sport, pahare de băut, tăvi suporturi pentru
uscarea rufelor, coşuri de gunoi / găleţi de
gunoi / pubele / lăzi de gunoi, ştergătoare
de praf, neelectrice, cârpe de şters praful
(pânze), vase de lut / faianţă, cratiţe din
lut, suporturi pentru ouă, separatoare de ouă,
neelectrice, pentru uz casnic, sticlă emailată,
nu cea utilizată în construcţii, fructiere, perii
pentru gene, pămătufuri cu pene pentru şters
praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta decât cea
utilizată la izolaţii sau la produsele textile, fire
din fibră de sticlă, altele decât cele utilizate la
produsele textile, figurine din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă / statuete din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, sticle / butelci,
suporturi pentru plăcile de păr, aţă dentară,
ghivece de flori, învelitori pentru ghivecele
de flori, nu cele din hârtie / învelitori, nu
din hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri
pentru insectele zburătoare, capcane pentru
insectele zburătoare, separatoare din spumă
pentru degete utilizate la pedichiură, cupe pentru
fructe, prese pentru fructe, neelectrice, pentru uz
casnic, tigăi pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru
şters praful de pe mobilă, mănuşi de grădinărit,
prese pentru usturoi (ustensile de bucătărie),
baloane de sticlă (recipiente), butelci din sticlă
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(recipiente), borcane din sticlă (damigene),
dopuri din sticlă, boluri din sticlă, pahare
(recipiente), mănuşi pentru uz casnic, răzători
pentru bucătărie, suporturi grătare, grătare
(ustensile de gătit), capete pentru periuţele de
dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle / butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, vase
pentru păstrat mâncarea caldă, neîncălzite
electric, forme pentru cuburile de gheaţă,
frapiere, frapiere de gheaţă, cleşti pentru
gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată, terarii de
interior (cultivarea plantelor), acvarii de interior /
bazine (acvarii de interior), terarii de interior
(vivarii), cădiţe gonflabile pentru bebeluşi,
capcane pentru insecte, termosuri / sticle sub
vid, huse pentru masă de calcat, formate,
mese de călcat, pungi izotermice, ulcioare /
carafe, fierbătoare, neelectrice, aparate de tocat
pentru bucătărie, neelectrice, recipiente pentru
bucătărie, ustensile de bucătărie, suporturi de
cuţite pentru masă, polonice pentru servirea
băuturilor, perii pentru abajururi, măsuţe, aparate
pentru îndepărtarea scamelor, electrice sau
neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie / tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie, cutii
pentru gustări, majolica, produse de demachiere,
trocuri pentru animale, suporturi pentru meniuri,
veselă pentru camping, linguri de amestecare
(ustensile de bucătărie), storcător pentru mopuri,
găleată cu storcător pentru mopuri, mopuri,
mojare pentru bucătărie, mozaicuri din sticlă,
nu cele pentru construcţii, forme (ustensile de
bucătărie), capcane pentru şoareci, căni, inele
pentru şerveţelele de masă, maşini de tăiţei,
acţionate manual, duze pentru furtunurile de
udat, duze pentru stropitori, spărgătoare de nuci,
mănuşi pentru cuptor / mănuşi de bucătărie /
mănuşi de grătar, sticlă pictată, farfurii din hârtie,
cuţite pentru patiserie, piperniţe, arzătoare
pentru uleiuri parfumate, pulverizatoare de
parfum / atomizoare pentru parfumuri, pisăloage
pentru bucătărie, coşuri dotate pentru picnic,
inclusiv veselă, palete pentru plăcinte / tarte,
puşculiţe în formă de purcel, pipete (ustensile
pentru degustarea vinului) / ustensile pentru
degustarea vinului (sifoane), suporturi pentru
farfurie, nu cele din hârtie sau material textil,
plăci de sticlă (material brut), farfurii de protecţie
pentru ca laptele să nu dea în foc, aparate
împotriva ţântarilor cu conectare la priză,
pompe pentru desfundarea scurgerilor, piele de
lustruire, materiale de lustruire pentru strălucire,
cu excepţia preparatelor, hârtiei şi pietrei,
mănuşi de lustruire, cârpe pentru lustruire,

articole din porţelan, cutii de răcire portabile,
neelectrice / lăzi frigorifice portabile, neelectrice,
capace pentru vasele de gătit suporturi pentru
vasele fierbinţi, vase de gătit, produse de
olărie, inele pentru păsările de curte, dopuri
cu picurător, bureţi pentru pudră, pudriere,
praf de sticlă pentru decorare, capcane pentru
şobolani, sticle frigorifice, cuburi de gheaţă
reutilizabile, inele pentru păsări, sucitoare, de
uz casnic, uscătoare de rufe rotative, boluri
de salată, cleşti pentru salată, solniţe cu
orificii pentru presarare/ solniţe tip vas, bureţi
abrazivi pentru curăţarea cratiţelor, farfurioare,
linguri-cupe pentru uz casnic, lavete cu fibră
abrazivă / lavete pentru curăţare, perii pentru
frecat, servicii (veselă), polonice pentru servire,
perii pentru bărbierit, suporturi pentru periile
de bărbierit, şanuri pentru pantofi (întinzătoare),
limbi de pantofi, site-ciururi (ustensile de uz
casnic), strecurători (ustensile de uz casnic),
plăci cu denumiri de firme din porţelan sau
sticlă, sifoane pentru apă carbonatată, perii
pentru ceară de schiuri, absorbante de fum
pentru uz casnic, cutii de săpun, dozatoare de
săpun, savoniere / vase pentru săpun, boluri
pentru supă, spatule pentru bucătari, seturi
de condimente, suporturi pentru bureţi, bureţi
pentru uz casnic, stropitori, suporturi pentru
cădiţele de bebeluşi portabile, statui din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, lână de
oţel pentru curăţare, cratiţe (acoperite), site /
strecurători pentru uz casnic, paie pentru băut,
zaharniţe, cleşti pentru zahăr, seringi pentru
udarea florilor şi plantelor / stropitori pentru
udarea florilor şi plantelor, suporturi pentru
şerveţele de masă, farfurii pentru masă, suporturi
pentru farfurie, nu cele din hârtie sau din material
textil, articole de masă, altele decât cuţitele,
furculiţele şi lingurile, halbe / căni înalte cu
capac, perii de smolit, cu coadă lungă, cutii
pentru ceaiuri, servicii de ceai (articole de masă),
strecurători de ceai, huse pentru ceainice,
suporturi pentru plicurile de ceai, ceainice,
recipiente termoizolante pentru alimente, prese
pentru cravate, perii de toaletă, truse de
voiaj / genţi de cosmetice dotate, dozatoare
pentru hârtia de toaletă / igienică, bureţi
pentru toaletă, ustensile pentru toaletă, suporturi
pentru hartia de toaletă / igienică, periuţe
de dinţi, periuţe de dinţi, electrice, suporturi
pentru scobitori, scobitori, prese pentru tortilla,
neelectrice (ustensile pentru bucătărie), bare şi
inele pentru prosoape / bare şi inele pentru
prosoape, tăvi din hârtie, pentru uz casnic,
tăvi pentru uz casnic, suporturi pentru vasele
fierbinţi (ustensile pentru masă), prese pentru
pantaloni, urne, ustensile pentru uz casnic, vaze,
farfurii pentru legume, vase din metal pentru
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gheaţă şi băuturi cu gheaţă dispozitive pentru
copt vafele belgiene, neelectrice, scanduri
pentru spalarea rufelor, ligheane pentru spălarea
rufelor, coşuri pentru deşeurile din hârtie,
aparat cu jet de apă pentru curăţarea
dinţilor şi a gingiilor, dispozitive de udare /
dispozitive de stropit stropitori, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lavete de bumbac pentru uz
casnic, lucrări de artă din porţelan, ceramică, lut,
teracotă sau sticlă.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
articole de gimnastică şi de sport, decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
29. Carne, peşte, fructe de mare, păsări şi
vânat, produse din carne, mezeluri, gelatină,
mezeluri, intestine pentru cârnaţi şi imitaţii ale
acestora, extracte din carne, conserve din
carne, conserve de peşte, salate cu peşte,
înlocuitori de carne pe bază de legume,
fructe şi legume conservate, congelate, coapte,
uscate şi fierte, fructe confiate, fructe glazurate,
jeleuri, dulceţuri, compoturi, gemuri, marmeladă,
magiun, murături, zacuscă, suc de tomate
pentru gătit, paste de tomate, porumb dulce,
procesat, suc de lămâie de uz culinar, chipsuri
de cartofi, fulgi de cartofi, chipsuri de legume,
flori comestibile, preparate, ciuperci conservate,
trufe, conservate, boabe de soia, conservate,
alimentare, linte, conservată, sucuri vegetale
pentru gătit, salate vegetale, preparate pentru
supa vegetală, amestecuri de legume pentru
supe, nuci preparate, alune preparate, arahide
preparate, migdale preparate, stafide preparate,
curmale preparate, smochine preparate, fistic
preparat, caise preparate, fructe de pădure
preparate, seminţe procesate, amestecuri de
fructe preparate, paste vegetale tartinabile, unt
de arahide, unt de nucă de cocos, creme
tartinabile vegetale, batoane pe bază de nuci
şi seminţe, ouă, feluri de mâncăruri pe bază
de ouă, lapte şi produse lactate, brânză, unt,
sana, chefir, lapte bătut, iaurt, caşcaval, urdă,
caş, smântână, frişcă, frişcă vegetală, băutură
din lapte şi fructe (milk shake), substituenţi
de lapte, lapte de nucă de cocos, lapte de
soia, lapte de migdale, lapte de arahide, uleiuri
şi grăsimi comestibile, supe, baze de supă,
feluri de mâncăruri preparate care conţin în
principal carne, aperitive congelate preambalate
constand în principal din fructe de mare, feluri
de mâncăruri pe bază de peşte şi/sau fructe
de mare, produse din peşte preparate, pentru
consum uman, icre de peşte, preparate, icre de

peşte, procesate, antreuri pe bază de legume,
feluri de mâncăruri gătite constând în principal
din legume, produse din legume preparate, feluri
de mâncăruri gătite pe bază de carne, conserve
de carne preparată sau produse din carne
cu legume, feluri de mâncăruri în conservă,
alimente gătite pe bază de legume, alimente
gătite pe bază de carne, gustări pe bază de
carne, paste tartinabile vegetale, polen preparat
pentru alimentaţie, tahini.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificiala,
orez, hrisca, arpacas, feluri de mancare bazate
în special pe orez, paste făinoase şi taiţei,
tapioca şi sago, făină şi preparate din cereale,
produse pe bază de orez pentru consum uman,
produse pe bază de ovaz pentru consum uman,
cereale pentru micul dejun, fulgi de ovaz,
batoane cu cereale, batoane energizante, pizza,
sandvişuri, produse de brutărie, amestecuri
pentru pâine, amestecuri pentru produse de
brutarie şi cofetărie, pâine, pesmet, griş,
covrigei, covrigi, floricele de porumb, fulgi
de porumb, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, produse de cofetărie pentru
decorarea pomilor de crăciun, iaurt îngheţat
(produse de cofetărie îngheţate), aluaturi, foi
de plăcintă, foietaje, placintă, ciocolată, dulciuri,
turta dulce, vafe, napolitane, biscuiţi, creme
tartinabile, îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri
comestibile, halva, nuga, rulade, miniprăjituri,
budinci, cornuri, cornuleţe, rahat, prăjiturele,
zahăr, înlocuitori de zahăr, miere şi produse din
miere, îndulcitori naturali, creme instant pentru
prăjituri, decoraţiuni pentru prăjituri, băuturi
gata preparate pe bază de cafea, băuturi
pe bază de cacao sau ciocolată, băuturi pe
bază de ceai (nemedicamentoase), melasă,
gumă de mestecat, drojdie, praf de copt, sare,
condimente, ierburi conservate, muştar, oţet,
sosuri şi alte (condimente), mirodenii, arome
alimentare (altele decât uleiurile esenţiale),
gheaţă (apa îngheţată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieti şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
produse pentru litiera animalelor, malţ.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din
fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
34. Chibrituri, produse pentru fumători.
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor de produse
cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale,
produse nemedicinale pentru curăţarea dinţilor,
produse de parfumerie, uleiuri esenţiale,
preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire, lumânări şi fitile pentru
iluminat, brichete de cărbune, brichete de
lemn, alimente şi substanţe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluşi, suplimente alimentare pentru
oameni şi animale, plasturi şi materiale
pentru pansamente, articole absorbante pentru
igienă personală, absorbante menstruale,
difuzoare de odorizante pentru ambient,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, insecticide, scule şi
instrumente de mână acţionate manual, cuţite,
furculiţe şi linguri, tacâmuri de masă, tacâmuri
şi instrumente pentru prepararea alimentelor,
ustensile de bucătărie pentru tăiat şi măcinat,
aparate de ras, lame de ras, becuri, lumini
electrice pentru pomul de Crăciun, ţepuse
pentru prăjire, frigărui pentru prăjire, difuzoare
pentru parfumuri şi arome de casă, 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 plastic pentru împachetare şi
ambalare, saci de gunoi, saci de depozitare,
folie de aluminiu de uz casnic, caractere şi
clişee tipografice, ustensile şi recipienţi pentru
menaj sau bucătărie, articole de bucătărie
şi veselă, cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi
lingurilor, pepteni şi bureţi, perii, articole pentru
curăţare, sticlă brută sau prelucrată, sticlărie,
porţelan şi ceramică, carne, peşte, păsări şi
vânat, extracte din carne, fructe şi legume
conservate, congelate, uscate şi fierte, jeleuri,
dulceţuri, compoturi, ouă, lapte, brânză, unt,
iaurt şi alte produse lactate, înlocuitori de
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile,
cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea, orez,
paste fainoase şi taieţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie şi cofetărie, produse de brutărie,
dulciuri, ciocolată, îngheţată, sorbeturi şi alte
ingheţate comestibile, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, plante aromatice conservate, oţet,
sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată), diverse produse alimentare, produse
alimentare preparate şi semipreparate, produse

alimentare congelate, produse agricole, de
acvacultură, horticole şi forestiere, brute şi
neprelucrate, cereale şi seminţe crude şi
neprocesate, fructe şi legume proaspete, plante
aromatice proaspete, plante şi flori natural,
bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ, bere, băuturi nealcoolice, ape minerale
şi carbogazoase, băuturi din fructe şi sucuri
de fructe, siropuri şi alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
tutun şi înlocuitori de tutun, ţigarete, ţigări
şi trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, astfel de servicii putând 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 comanda
prin posta sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii
oferite de lanţuri de magazine, servicii de
comert şi de informare a consumatorilor,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul.

───────
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(210) M 2019 03646
(151) 15/05/2019
(732) CONFEDERATIA NATIONALA

PENTRU ANTREPRENORIAT
FEMININ - CONAF, STR. CUZA
VODA NR. 120, ET. 1, AP.
2, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

CONAF CONFEDERAȚIA
NAȚIONALĂ PENTRU

ANTREPRENORIAT FEMININ

(531) Clasificare Viena: 01.01.05; 01.01.10;
02.03.16; 02.03.23; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, promovarea intereselor
membrilor proprii, asistență în afaceri,
management și servicii administrative,
consultanță în resurse umane pentru
intreprinderi, consultanță în managementul
activităților comerciale, organizarea de
publicitate, organizare și coordonare de
evenimente de marketing, organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
crearea materialului publicitar, concepţie,
realizare şi producţie de material publicitar
şi de anunţuri publicitare, servicii de grafică
publicitară, materiale publicitare, promovarea
afacerii, publicare de materiale şi texte
publicitare sau promoţionale, servicii de
publicitate, promovare şi marketing prin toate
mediile, inclusiv online, servicii de relaţii publice,

servicii de consultanţă privind relaţiile publice,
publicitatea şi marketingul, publicitate prin toate
mijloacele cunoscute sau care se vor dezvolta
în viitor, inclusiv prin radio, televiziune şi on-line
într-o reţea computerizată.
41. Servicii educative, culturale și sociale,
organizare, planificare şi coordonare de
activități în domeniul social, cultural, activități
de interes pentru membrii, organizarea de
cursuri şi seminarii, conferinţe şi simpozioane,
ateliere, workshop-uri, gale de premiere și
alte evenimente speciale, servicii de educație,
instruire și formare în managementul afacerilor
comerciale, consiliere și coaching, instruire în
tehnici de comunicare.
45. Servicii de aparare a intereselor profesionale
ale membrilor săi, servicii sociale oferite
membrilor săi sau terților, destinate să satisfacă
nevoile persoanelor, organizarea reuniunilor
politice, servicii privind conflictele și litigiile
membrilor.

───────

(210) M 2019 03647
(151) 15/05/2019
(732) ADRIAN BĂCUȚA, BLD. MAREA

UNIRE NR. 17, BL. U5, SC. 2, ET.
4, AP. 57, JUDEȚUL GALAȚI, MUN.
GALAȚI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

PRINTADO

(531) Clasificare Viena: 26.13.01; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
7621C)

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
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35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 03648
(151) 15/05/2019
(732) SINDICATUL INDEPENDENT

AL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
PREUNIVERSITAR DIN JUDEȚUL
TIMIȘ, STR. DR. LIVIU GABOR NR.
4, CAMERELE 18 ȘI 24, JUDEȚUL
TIMIȘ, LOC. TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

CASA TIMIȘEANĂ

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 07.03.11;
27.05.01

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

43. Servicii oferite de restaurante și cazare
temporară.

───────

(210) M 2019 03649
(151) 15/05/2019
(732) SC STREET FOOD LA

MARIUCA SRL, STR. MIHAI
BENIUC NR. 5, CAMERA 6,
JUDEȚUL CONSTANȚA, SAT 23
AUGUST, COMUNA 23 AUGUST,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA,
BDUL. UNIRII BL. 16C, AP. 12,
JUDEŢUL BUZĂU, BUZĂU,
120013, ROMANIA

(540)

Street Food la Măriuca

(531) Clasificare Viena: 03.09.01; 09.07.01;
09.07.19; 26.04.04; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

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

clase:
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale și servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────
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(210) M 2019 03650
(151) 15/05/2019
(732) MARIA GOTISAN, B-DUL DACIA

NR. 181, BL. 73, AP. 12, JUDEȚUL
DOLJ , CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)
CLINICA ZÂMBETUL NOI

NU GLUMIM CU DINȚII
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii stomatologice, servicii de
tomatologie estetică și stomatologie veterinară,
consiliere în domeniul stomatologiei, furnizare de
informații despre stomatologie.

───────

(210) M 2019 03651
(151) 15/05/2019
(732) HATTRICK BET SRL, SPLAIUL

UNIRII, NR. 165, CLADIREA
TN OFFICES 2, ETAJ 5 ŞI 7
(PARŢIAL), SECTORUL 3,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

cp casa pariurilor

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.01.18;
26.01.01; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.23;
29.01.13

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

clase:
16. Hârtie, carton și produse din aceste
materiale, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artiști, pensule,
mașini de scris și articole de birou (cu
excepția mobilierului), material didactic sau
pentru învățământ (cu excepția aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

42. Servicii în domeniile științei și tehnologiei
ca și cercetarea și proiectarea aferente, servicii
de analiză și cercetare industrială, proiectare și
dezvoltare hardware și software.

───────

(210) M 2019 03652
(151) 15/05/2019
(732) FARMACIA PĂMÂNTULUI SRL,

STR. GARABET IBRĂILEANU
NR. 1, MANSARDĂ, CAMERA 2,
JUDEȚUL IAȘI, VALEA LUPULUI,
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)

Farmacia Pământului Hrană
sănătoasă și sfat vindecător

(531) Clasificare Viena: 26.04.02; 26.04.15;
26.04.18; 03.07.17; 05.03.15; 26.11.01;
27.05.01; 29.01.03

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

clase:
3. Uleiuri volatile, extrase din plante medicinale
şi aromate, produse pentru băi pe bază de plante
medicinale sau uleiuri volatile, de uz cosmetic.
5. Preparate fitoterapeutice pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice de uz uman
şi veterinar, produse farmaceutice, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
ceaiuri medicinale simple şi combinate, ceaiuri
medicinale efervescente, siropuri naturale
pe bază de extract de plante medicinale,
meliteextracte de plante medicinale în miere,
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băuturi răcoritoare pe bază de extracte de plante
medicinale, băuturi tonice aperitive cu vin şi
extract din plante medicinale.
29. Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, brute și neprocesate, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale.
32. Siropuri naturale şi băuturi răcoritoare pe
bază de extract din plante medicinale, bauturi din
fructe si sucuri din fructe
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 03653
(151) 15/05/2019
(732) COSMIN MARCEL BARBU,

STR. JEAN STERIADI NR. 7,
BL. I 22, SC. B, AP. 18, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
FIH - ”FAITH IN

HUMANITY” CLOTHING
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. stihare (alba), ghete,
șorţuri (îmbrăcăminte), halate de baie, slipuri de
baie / pantaloni scurţi de baie, costume de baie,
îmbrăcăminte pentru plajă, pantofi pentru plajă,
curele (îmbrăcăminte), berete, corsaje (lenjerie),
cizme (încălțăminte), chiloţi tip boxeri, sutiene,
șepci (articole pentru acoperirea capului),
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte din imitaţie din
piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane,
combinezoane (îmbrăcăminte), corsete, corsete
(lenjerie de corp), rochii, pantofi sau sandale
din iarba esparto (espadrile), încălţăminte,
blănuri (îmbrăcăminte), trenduri (îmbrăcăminte),
mănuşi (îmbrăcăminte), pelerine pentru coafor/
frizerie, pălării, bentiţe (îmbrăcăminte), articole
de acoperit capul pentru purtare, jachete

(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), rochii
tip pulover / rochii tip salopetă, chimonouri,
chiloţi de damă / chiloţi pantalonaşi, tricotaje
(îmbrăcăminte), egări (jambiere) / jambiere,
uniforme oficiale, eşarfe pentru gât (fulare) /
fulare (eşarfe pentru gât), îmbrăcăminte de
stradă, salopete / combinezoane, jachete cu
glugă (parka), pelerine, mantale, jupe, ponchouri
(îmbrăcăminte), pijamale, îmbrăcăminte de-a
gata, panglici pentru purtare, eşarfe, șaluri,
cămăşi, pantofi, fuste, pantaloni scurţi tip
fustă, furouri (lenjerie de corp), articole sport
din jerseu, jachete căptuşite (îmbrăcăminte),
costume (îmbrăcăminte), Flanele / pulovere /
hanorace (pulovere), body-uri (lenjerie de corp),
tricouri cu mânecă scurtă, colanţi, lenjerie
de corp/ desuuri, uniforme, veste / jiletci,
îmbrăcăminte impermeabilă.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
producţia de clipuri publicitare, servicii de
intermediere comercială, demonstraţii cu
produse, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, facturare, marketing,
publicitate exterioară, relaţii publice, publicarea
de texte publicitare, publicitate radio,
promovarea vânzărilor pentru terţi, publicitate
prin televiziune, servicii de agenţie de import-
export, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, 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,
prezentări de modă în scopuri comerciale.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
divertisment de tipul prezentărilor de modă.

───────
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(210) M 2019 03654
(151) 15/05/2019
(732) OVIDIU BOJOR, STR. FINLANDA

NR. 13, ET. 3, AP. 3, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
INSUVEG by OVIDIU BOJOR

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

5. Suplimente alimentare, suplimente
alimentare medicinale, suplimente alimentare
și preparate dietetice, medicamente pe bază
de plante, preparate din plante de uz
medical, extracte din plante de uz medical,
extracte din plante și din ierburi de uz
medical, suplimente pe bază de plante
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
diabetului, preparate farmaceutice pentru
tratarea diabetului, remedii naturale și
farmaceutice, medicamente, preparate folosite
ca aditivi la alimente pentru consum uman
(medicinale), remedii pentru medicina umană,
preparate farmaceutice pentru uz uman,
compoziții din plante medicinale de uz medical.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare și
de produse medicale,
Servicii de vânzare angro pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, Servicii
de publicitate privind produse farmaceutice
pentru tratarea diabetului, Servicii de publicitate
pentru produse
farmaceutice, Servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru preparate farmaceutice,
veterinare și
sanitare și produse medicale, Servicii de
publicitate, marketing și promovare, Servicii de
comenzi online.

───────

(210) M 2019 03655
(151) 15/05/2019
(732) PAN GROUP SA, B-DUL DACIA,

NR. 1A, JUD . DOLJ, CRAIOVA,
ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, B-DUL CORNELIU COPOSU
NR.7, BL. 104, SC. 2, AP. 31,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

P 1967 PAN GROUP
FABRICA DE PÂINE

(531) Clasificare Viena: 24.05.01; 24.05.03;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 27.07.01;
27.07.17; 29.01.13

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

clase:
30. Făină și preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie.

───────
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(210) M 2019 03656
(151) 15/05/2019
(732) ANDREI ALEXANDRU

MANDACHI, STR. PETRU
PONI NR. 7, AP. 1C, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

JENI PALACE

(531) Clasificare Viena: 17.02.01; 24.09.05;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 03657
(151) 15/05/2019
(732) DELHAIZE LE LION/DE LEEUW,

1080 MOLENBEEK-SAINT-
JEAN, RUE OSSEGHEM 53,
BRUXELLES, BELGIA, .

(740) FRISCH & PARTNERS SRL , B-
DUL CAROL I, NR. 54B, ET. 3,
AP. 5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020915 , ROMANIA

(540)

MEGA IMAGE MAISON
DES CHEFS CASUAL

BISTRO WINE GALLERY
FROMAGERIE

(531) Clasificare Viena: 03.01.01; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 26.04.05; 26.04.16

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

35. Servicii de vânzare, prezentare de produse
prin intermediul comunicărilor media, în scopul
comerţului cu amănuntul, regruparea la un loc în
beneficiul terţilor a produselor din carne, peşte,
pui şi vânat, extracte de carne, conservate,
îngheţate, fructe şi legume confiate şi gătite,
jeleuri şi grăsimi pentru mâncare, bere, băuturi
non-alcoolic, ape minerale şi aerate, băuturi
din fructe şi sucuri din fructe, siropuri şi alte
preparate non-alcoolice pentru producerea de
băuturi, produse alcoolice cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru producerea de băuturi
(exceptând transportul lor) permiţând clienţilor
să vadă şi să achiziţioneze aceste produse prin
orice mijloace de vânzare cu amănuntul pentru
produselor sus menţionate, publicitate şi servicii
de promovare prin publicitate.
43. Servicii de restaurare.

───────
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(210) M 2019 03658
(151) 15/05/2019
(732) ADINA ELENA NICULAE, STR.

CPT. OCTAV COCARASCU NR.
86-90, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) TRADE MARK AGENCY SRL,
STR. BANUL UDREA NR. 4, BL.
G8, SC. A, ET. 2, AP. 28, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

D DITA VON HELEN

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

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

clase:
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 03659
(151) 15/05/2019
(732) GOURMET PROVIDER SRL, STR.

INGINER PISONI NR. 5, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PAPA D LA MARE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
29.01.13; 26.11.13

(591) Culori revendicate:bleu (PANTONE P
115-8 C), albastru închis (PANTONE
288 C), alb (PANTONE P 1-1 C)

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────
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(210) M 2019 03660
(151) 15/05/2019
(732) S.C. LIFE CARE CORP S.R.L. ,

DN 59, KM 8 + 550 M, STÂNGA,
CHISODA, JUDEŢUL TIMIŞ, *, RO,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, SOS. NICOLAE TITULESCU
NR. 94, BL. 14A, SC. 4, AP. 127,
ET. 2, SECTOR 1, BUCURESTI

(540)
Biotissima Rennesence

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

3. Creme cosmetice pentru ten, măşti cosmetice
pentru ten, seruri pentru ten (produse
cosmetice).

───────

(210) M 2019 03661
(151) 15/05/2019
(732) CIPRIAN IOSIF BENGA, STR.

ALUNIȘ NR. 13, COMUNA BRAN,
JUDET: BRASOV, SAT SOHODOL,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
FABRICA DE

BULZ ȘI BRÂNZĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, Jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 03662
(151) 15/05/2019
(732) Cătălin - Iulian David, CALEA

ARADULUI NR. 50, BL. D-2, ET. 1,
AP. 6, JUDEŢ BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)
DAVIDSIGN

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

42. Proiectarea construcţiilor, proiectarea de
decoraţiuni interioare, amenajare / design
interior, proiectarea ambalajelor, conversia
datelor sau documentelor din format fizic în
format electronic, platforma ca serviciu (PaaS),
controlul calităţii, cercetarea şi dezvoltarea
de produse noi pentru terţi, software ca
serviciu (SaaS), stilizare (proiectare industrială),
planificare urbană.

───────

(210) M 2019 03663
(151) 15/05/2019
(732) SC CARTO PLAST SRL, STR.

CRONICAR ION NECULCE NR. 81,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011256,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MEDWEB

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.23;
26.11.13

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

10. Articole ortopedice, Material de sutură,
dispozitive terapeutice și de asistență adaptate
pentru persoane cu handicap, aparate,
dispozitive și articole pentru alăptarea
bebelușilor, aparate, dispozitive și articole pentru
activitatea sexuală, aparate şi instrumente
chirurgicale, instrumente chirurgicale.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.
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───────

(210) M 2019 03664
(151) 15/05/2019
(732) PRODALIM MICA S.R.L., STR.

STEFAN LUCHIAN NR. 9, JUDEŢ
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA

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

(540)

Z ZESTREA NOASTRĂ
SPECIALITĂŢI DIN ARAD

(531) Clasificare Viena: 03.04.07; 03.04.20;
06.19.05; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 26.01.01; 26.01.18

(591) Culori revendicate:Negru,Ocru, Verde,
Galben, Albastru, Alb,Rosu

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

29. Produse din carne de vânat.
───────

(210) M 2019 03665
(151) 15/05/2019
(732) CIPRIAN IOSIF BENGA, STR.

ALUNIȘ NR. 13, COMUNA BRAN,
JUDET: BRASOV, SAT SOHODOL,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
CHEESE BULZ FACTORY

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, Jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────


