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Cereri Mărci publicate în 22/07/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 04846 15/07/2019 ANTON CONSTANTA CARMEN

PFA
h4you

2 M 2019 05182 15/07/2019 SC WIZARD SMART SYSTEMS
SRL

WSS WIZARD SMART
SYSTEMS siguranta si confort

3 M 2019 05183 15/07/2019 ONDRILL SRL OnDrill

4 M 2019 05184 15/07/2019 HYPER LAB MEDIA SRL NEWSTOPIA

5 M 2019 05185 15/07/2019 TARABA PE NET SRL CRABTECH

6 M 2019 05186 15/07/2019 COSTEL CALEAP ilovefood

7 M 2019 05187 15/07/2019 SC RED LABEL CONCEPT SRL ACM Studio

8 M 2019 05188 15/07/2019 SC ROCRI TRADE SRL RC SINCE 1997 Rocri Amanet
Exchange Bijuterii

9 M 2019 05189 15/07/2019 NDL HOME PRODUCTS (H.K.)
LIMITED

aiwa

10 M 2019 05190 15/07/2019 COLTUL DE MAKEUP SRL COLŢUL DE MAKEUP

11 M 2019 05192 15/07/2019 SC ROVIT SA TESTAMENT

12 M 2019 05193 15/07/2019 COLTUL DE MAKEUP SRL KAJOL Beauty

13 M 2019 05194 15/07/2019 DEMAR MOB DESIGN SRL DM DEMAR

14 M 2019 05195 15/07/2019 SC BISCOTTO SRL NERO

15 M 2019 05196 15/07/2019 CITADELA PAZA SI
PROTECTIE SRL

CITADELA PAZĂ ŞI
PROTECŢIE CPP

16 M 2019 05197 15/07/2019 MADRIO PAUL ŢICĂ
CONSTANTIN COSMIN
STÂNGACIU

BUSINESS ARENA magazine

17 M 2019 05198 15/07/2019 ZAREA S.A. Lacrimă De Taur

18 M 2019 05199 15/07/2019 SANADOR SRL Ne batem cu orice cancer
CENTRUL ONCOLOGIC
SANADOR

19 M 2019 05200 15/07/2019 IURIE CEBOTARI Colloris

20 M 2019 05202 15/07/2019 SPARTAN RACE INC. SPARTAN

21 M 2019 05203 15/07/2019 SPARTAN RACE INC. SPARTAN

22 M 2019 05204 15/07/2019 CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL
GALAȚI

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL
GALAȚI

23 M 2019 05205 15/07/2019 UMBRELLA INTELLIGENCE
SRL

FISCALONLINE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2019 05206 15/07/2019 ROXANA VRABIE Plantini

25 M 2019 05207 15/07/2019 CLAUDIU NECȘULESCU NEC PLUS ULTRA EST. JIDVEI
1949

26 M 2019 05208 15/07/2019 CLAUDIU NECȘULESCU NEC PLUS ULTRA EST. JIDVEI
1949

27 M 2019 05209 15/07/2019 CLAUDIU NECȘULESCU NEC PLUS ULTRA EST. JIDVEI
1949

28 M 2019 05210 15/07/2019 CLAUDIU NECȘULESCU JIDVEI VINARS DISTILAT
EXCLUSIV DIN VIN VS

29 M 2019 05211 15/07/2019 PAN FOOD SRL GUSTUL RASUCIT DE BUN
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(210) M 2019 04846
(151) 15/07/2019
(732) ANTON CONSTANTA CARMEN

PFA, BDUL GHENCEA, 126-132 (ÎN
CADRUL HOME & DESIGN MALL),
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 061554,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
h4you

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

44. Consultanță în nutriție.
───────

(210) M 2019 05182
(151) 15/07/2019
(732) SC WIZARD SMART SYSTEMS

SRL, STR. LISABONA NR. 5, JUD.
MUREȘ, TÂRGU MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

(740) Cabinet Individual Santa
Valentina, STR. KOOS FERENCZ
NR. 21, BL. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382

(540)

WSS WIZARD SMART
SYSTEMS siguranta si confort

(531) Clasificare Viena: 24.01.03; 24.01.05;
27.05.01; 27.05.11; 07.03.02; 07.01.24

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

9. Sisteme de alarmă, sisteme de supraveghere
video, sisteme de control acces, smart
house/casa inteligentă, aparate și instrumente
științifice, pentru cercetare, de navigare,
geodezice, fotografice, cinematografice,
audiovizuale, optice, de cântărire, de măsurare,
de semnalizare, de detectare, de testare, de
verificare, de salvare și didactice, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuirea,

transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate și
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sau procesarea sunetului,
imaginilor sau datelor, suporturi media
înregistrate și descărcabile, software de
calculator, suporturi media digitale sau analogice
de înregistrare și de stocare fără conținut,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, dispozitive de calculat, calculatoare și
dispozitive periferice de calculator, extinctoare.
35. Gestiunea afacerilor comerciale, lucrări de
birou, prestări servicii comerciale, servicii de
comerț, publicitate pentru produsele din cls. 9 și
37, inclusiv prin pagină web.
37. Servicii de montare de porți și uși de garaj
cu sau fără automatizare, construcții de clădiri,
reparații, servicii de instalații.

───────

(210) M 2019 05183
(151) 15/07/2019
(732) ONDRILL SRL, STR.

CONSTRUCTORILOR NR. 38, ET.
1, AP. 17, JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)
OnDrill

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

7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate (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).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (solicităm protecţie pentru întreaga listă



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
15/07/2019

de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 05184
(151) 15/07/2019
(732) HYPER LAB MEDIA SRL,

STR.ALBA IULIA NR. 3, PARTER,
CAMERA 3, BL. L6, SC. 1, AP. 1,
JUD. GALAȚI, GALAȚI, 800281,
GALAȚI, ROMANIA

(540)
NEWSTOPIA

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

16. Publicații periodice, publicații imprimate,
cărți, albume, tipărituri, semne de carte,
broșuri, fluturași publicitari, postere din hârtie,
mape pentru hârtii, agende, carnete de notițe,
fotografii, reprezentări grafice.
35. Publicitate, publicitate online, publicare de
materiale și texte publicitare, pregătire și
realizare de planuri și concepte media și
de publicitate, închiriere și servicii de comerț
cu spațiu publicitar, respectiv punerea la
dispoziția terților a unor spații publicitare
pentru promovarea produselor/serviciilor proprii
în cadrul publicațiilor online și offline, inclusiv a
revistelor tipărite și site-urilor web, organizare
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
furnizare de informații comerciale și de afaceri,
previziuni și analize economice, compilare de
date statistice, sondaje de opinie, abonament la
un pachet media de informații.
41. Educație, furnizare de publicații on-line,
publicare on-line de cărți și reviste electronice,
publicarea de materiale multimedia online,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și
jurnale, publicare de materiale și publicații
tipărite, producție audio, video și multimedia și
fotografie, producție de filme de televiziune și
cinematografice, furnizare de materiale video on-
line, nedescărcabile, furnizare de conținut audio
online nedescărcabil, creare (redactare) de

podcast-uri, divertisment, divertisment interactiv
on-line, activități de divertisment, sportive și
culturale, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri cu scop cultural și educativ.

───────

(210) M 2019 05185
(151) 15/07/2019
(732) TARABA PE NET SRL, CALEA

VĂCĂREȘTI NR. 316, PARTER,
CAMERA 3, BL. 3A, SC. A, AP.
2, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CRABTECH

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

9. Ceasuri inteligente, ceasuri de mână care
comunică date la alte dispozitive electronice,
dispozitive de comunicații portabile, sub
formă de ceasuri de mână, ceasuri pentru
unități centrale de procesare (CPU), telefoane
inteligente sub formă de ceas de mână, brățări
de identificare codate electronic, camere video
de securitate, camere video de supraveghere,
camere video portabile, camere video digitale,
suporturi pentru camere video, obiective
pentru camere video, camere video de bord,
camere video pentru vehicule, camere video
adaptate în scop de supraveghere, camere
video cu funcționalități multiple, suporturi
biped pentru camere video, camere video
activate de mișcare, camere de filmat,
camere de filmat pentru difuzare, sisteme
de supraveghere video, aparate electronice
de supraveghere, camere de monitorizare
în rețea pentru supraveghere, echipamente
electrice și electronice de supraveghere video,
aparate de control de supraveghere (electrice),
aparate de supraveghere vizuală, aparate
electrice de supraveghere, software pentru
jocuri pe calculator destinate utilizării pe
telefoanele mobile și celulare, software de jocuri
electronice pentru telefoane mobile, emițătoare
și receptoare wireless, căști, căști audio,
căști stereo, căști auriculare, căști fără fir,
căști pentru telefoane, căști pentru telefoane
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mobile, căști fără fir pentru telefoane inteligente,
boxe portabile, sisteme audio-vizuale, sisteme
electronice de distribuire de semnale audio/
video, ochelari de realitate virtuală, căști
pentru realitate virtuală, acumulatori alcalini,
carcase de acumulatoare, alimentatoare
pentru acumulatoare, acumulatoare acționate
prin apăsare, încărcătoare electrice pentru
acumulatoare, acumulatori cu nichel-cadmiu,
acumulatori secundari cu litiu, telefoane fără fir,
boxe fără fir, comutatoare fără fir, transmițătoare
fără fir, receptoare fără fir, încărcătoare fără
fir, tastaturi fără fir, aparate telefonice fără
fir, aparate de comunicație fără fir, receptoare
(audio, video) fără fir, amplificatoare de
semnal fără fir, mouse-uri de calculator fără
fir, dispozitive fără fir pentru rețele locale,
componente de calculator periferice fără fir, căşti
fără fir pentru calculatoare tabletă, suporturi de
încărcare fără fir pentru telefoane inteligente,
boxe, cabluri pentru boxe, echipamente pentru
utilizarea fără mâini a telefoanelor mobile,
cabluri telefonice, port telefon mobil, prize
pentru telefon, huse pentru telefoane, huse de
videocamere, huse din pânză sau material textil
pentru telefoane mobile, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
brățări inteligente.
28. Controler (manetă) jocuri video (gamepad),
joystick-uri pentru jocuri video, console portabile
pentru jocuri video, jocuri video electronice
portabile, jocuri video portabile, manete de
joc pentru aparate de jocuri video, aparate
pentru jocuri video, console de jocuri, jocuri
electronice, mouse-uri pentru jocuri, dispozitive
de jocuri portabile, aparate de jocuri electronice,
controlere pentru console de jocuri, jocuri
portabile cu afișaj cu cristale lichide, jocuri
portabile și jucării cu funcții de telecomunicații,
jocuri electronice cu output video, destinate
utilizării cu televizoare, jocuri electronice, altele
decât cele adaptate pentru utilizarea exclusivă
cu televizoare, componente de joc electronice
portabile, jucării electronice, jocuri electronice
educative pentru copii, jocuri electronice de tip
arcade, aparatură electronică de divertisment
încorporând un afișaj cu cristale lichide, aparate
pentru jocuri electronice adaptate utilizării cu
ecran sau monitor extern.

───────

(210) M 2019 05186
(151) 15/07/2019
(732) COSTEL CALEAP, STR. 1

DECEMBRIE 1918 NR. 219E, JUD.
NEAMȚ, PIATRA NEAMȚ, NEAMȚ,
ROMANIA

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

(540)

ilovefood

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 27.05.01;
27.05.07; 29.01.12

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

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 05187
(151) 15/07/2019
(732) SC RED LABEL CONCEPT SRL,

STR. INTRAREA SCORTEI NR. 1,
ET. 2, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

ACM Studio

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
38. Telecomunicaţii (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 05188
(151) 15/07/2019
(732) SC ROCRI TRADE SRL, ALEEA

ULMILOR NR. 29, BL. B1, PARTER,
AP. 43, JUD. NEAMŢ, PIATRA
NEAMŢ, NEAMȚ, ROMANIA

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

(540)

RC SINCE 1997 Rocri
Amanet Exchange Bijuterii

(531) Clasificare Viena: 26.04.17; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.11; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 05189
(151) 15/07/2019
(732) NDL HOME PRODUCTS (H.K.)

LIMITED, LAI CHI KOK ROAD NR.
822, WEST WING 2/F, KOWLOON,
HONG KONG

(740) TEODORU I.P. S.R.L., STR.
NERVA TRAIAN NR. 12, BL. M37,
SC. 1, ET. 1, AP. 1, BUCUREŞTI,
31042, ROMANIA

(540)

aiwa

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

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.

───────

(210) M 2019 05190
(151) 15/07/2019
(732) COLTUL DE MAKEUP SRL, INTR.

TURTURELELOR NR. 1, SC. C,
AP. 30, JUD. BISTRITA-NASAUD,
BISTRITA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI, NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

COLŢUL DE MAKEUP

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 26.04.03;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, publicitate online, servicii de
comenzi online, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice,
consiliere cu privire la produse de consum în
legătură cu cosmeticele, servicii de informații
și consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, servicii de
informare și de consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare, servicii de publicitate pentru
produse cosmetice, furnizarea de informații
despre produse de larg consum, și anume
cu privire la cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, publicare de materiale
publicitare online, difuzare de materiale
publicitare online, servicii de administrare a
comunităților online, servicii de publicitate și
marketing online, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
publicitate la produsele și serviciile vânzătorilor
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online prin intermediul unui ghid online cu funcție
de căutare, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe Internet.

───────

(210) M 2019 05192
(151) 15/07/2019
(732) SC ROVIT SA, SAT NICOVANI

NR. 18, JUD. PRAHOVA, VALEA
CALUGAREASCA, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

TESTAMENT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
05.03.19; 26.04.16; 26.04.18

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

33. Vin, băuturi alcoolice cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
extracte alcoolice.

───────

(210) M 2019 05193
(151) 15/07/2019
(732) COLTUL DE MAKEUP SRL, INTR.

TURTURELELOR NR. 1, SC. C,
AP. 30, JUD. BISTRITA-NASAUD,
BISTRITA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI, NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

KAJOL Beauty

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17

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

3. Preparate cosmetice, produse cosmetice,
produse cosmetice naturale, produse de toaletă,
produse pentru curățenie și igienă personală.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, publicitate online, servicii de
comenzi online, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice,
consiliere cu privire la produse de consum în
legătură cu cosmeticele, servicii de informații
și consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, servicii de
informare și de consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare, servicii de publicitate pentru
produse cosmetice, furnizarea de informații
despre produse de larg consum, și anume
cu privire la cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de cosmetică
pentru oameni, publicare de materiale publicitare
online, difuzare de materiale publicitare online,
servicii de administrare a comunităților online,
servicii de publicitate și marketing online,
publicitate, inclusiv publicitatea online în
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rețele informatice, promovare online de rețele
informatizate și
pagini web, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, publicitate la produsele
și serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcție de căutare, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale pe
internet.

───────

(210) M 2019 05194
(151) 15/07/2019
(732) DEMAR MOB DESIGN SRL,

ALEEA GODEANU NR. 3, BL. 14,
SC. 1, ET. 2, AP. 11, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

DM DEMAR

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

clase:
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ cu
produse diverse.

───────

(210) M 2019 05195
(151) 15/07/2019
(732) SC BISCOTTO SRL, COM.

SÂNMIHAIU ROMÂN, JUD. TIMIŞ,
COM. SÂNMIHAIU ROMÂN, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

NERO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

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

30. Produse de panificaţie, îngheţată.
───────

(210) M 2019 05196
(151) 15/07/2019
(732) CITADELA PAZA SI PROTECTIE

SRL, STR. NICOLAE TITULESCU
NR. 4, BIROU 4, ET. 1, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

CITADELA PAZĂ ŞI
PROTECŢIE CPP

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13; 24.01.18

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

45. Servicii de pază și protecție.
───────

(210) M 2019 05197
(151) 15/07/2019
(732) MADRIO PAUL ŢICĂ, ŞOS.

PANTELIMON NR. 235, BL. 67,
ET. 1, SC. B, AP. 96, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021604,
BUCUREȘTI, ROMANIA
CONSTANTIN COSMIN
STÂNGACIU, STR. MĂRULUI
NR. 121 H, AP. 1, PARTER,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 032316,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BUSINESS ARENA magazine

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.12; 26.15.01

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 05198
(151) 15/07/2019
(732) ZAREA S.A., BDUL BUCURESTII

NOI NR. 176, SECTOR 1,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)

Lacrimă De Taur

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

clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────
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(210) M 2019 05199
(151) 15/07/2019
(732) SANADOR SRL , STR. DR. IACOB

FELIX NR. 32, SECTOR 1
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Ne batem cu orice
cancer CENTRUL

ONCOLOGIC SANADOR

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 24.13.13

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

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

───────

(210) M 2019 05200
(151) 15/07/2019
(732) IURIE CEBOTARI , ALEEA MIHAIL

SADOVEANU NR. 16B, BL. V1,
ET. 1, AP. 4, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

Colloris

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:negru, roşu
(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.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2019 05202
(151) 15/07/2019
(732) SPARTAN RACE INC., 234

CONGRESS STREET, 5TH
FLOOR, BOSTON, MA 02110,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ S.R.L., STR.
BARBU VĂCĂRESCU NR.201,
CLĂDIREA GLOBALWORTH
TOWER, ET.17, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, BUCUREŞTI,
020276, ROMANIA

(540)

SPARTAN

(531) Clasificare Viena: 23.05.05; 26.01.16;
27.05.02

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

20. Rafturi de depozitare pentru echipamentul
sportiv.
28. Articole sportive, aparatură, echipament,
aparate şi dispozitive pentru ridicarea greutăţilor,
rezistenţă, atletism, fitness, exerciţii, condiţie
fizică, gimnastică şi antrenament, şi anume
haltere, gantere, greutăţi, greutăţi de mână,
greutăţi care se ataşează halterelor, cleme şi
opritoare pentru haltere, vândute ca un tot unitar
împreună cu halterele, cretă pentru ridicarea
greutăţilor, recipiente şi suporturi pentru a fi
folosite în legătură cu creta pentru ridicarea
greutăţilor, corzi pentru sărit, curele pentru
ridicarea greutăţilor, rulouri din spumă pentru
exerciţii fizice, săculeţi de nisip din neopren
pentru exerciţii fizice/fitness, benzi de susţinere
pentru încheieturi pentru ridicarea greutăţilor,
benzi de susţinere pentru genunchi pentru
ridicarea greutăţilor, benzi de susţinere pentru
coate pentru ridicarea greutăţilor, benzi de
susţinere pentru gambă şi tibie pentru ridicarea
greutăţilor, corzi de sărit (de viteză), corzi, corzi
pentru escaladat, corzi pentru antrenament,
corzi pentru fitness, bare de tracţiuni, benzi
de alergat, rulouri din spumă pentru exerciţii
picioare, rulouri din spumă pentru exerciţii

muşchi, gantere kettlebell, mingi medicinale,
mingi slam ball, mingi pentru exerciţii,
aparate pentru antrenament, agilitate şi canotaj,
biciclete staţionare de antrenament, saltele
pentru abdomene, roţi pentru antrenamentul
abdomenului, saltele pentru exerciţii, mingi
pentru exerciţii de stabilitate, mingi reflex
care nu sunt în scop medical, mingi pentru
echilibru, cutii pliometrice, inele gimnastică,
curele cu stimuli electrici pentru întărirea
muşchilor, greutăţi pentru gleznă, greutăţi pentru
încheietură, mănuşi pentru ridicarea greutăţilor,
mănuşi pentru antrenament, mănuşi pentru
exerciţii, benzi elastice pentru exerciţii, curele
şi benzi fixate de uşi sau de alte obiecte
pentru efectuarea de diverse exerciţii fizice/
fitness, benzi pentru rezistenţă, extensoare
pentru rezistenţă, benzi de forţă, jaloane pentru
antrenarea vitezei şi a agilităţii, bare pentru
flotări, obstacole pentru antrenamentul pentru
cursă cu obstacole, întreceri şi competiţii,
şi anume obstacole de evitat pentru viteză,
stâlpi pentru agilitate, mănuşi pentru grappling,
palmare pentru lovire utilizate în artele marţiale,
protecţii braţ pentru utilizare în atletism, protecţii
încheietură pentru utilizare în atletism, protecţii
antebraţ pentru utilizare în atletism, protecţii
gambe pentru utilizare în atletism, protecţii tibie
şi căpută pentru utilizare în atletism, suliţe
utilizate în competiţiile de atletism, şi genţi
special adaptate pentru echipamentul sportiv.

───────
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(210) M 2019 05203
(151) 15/07/2019
(732) SPARTAN RACE INC., 234

CONGRESS STREET, 5TH
FLOOR, BOSTON, MA 02110,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ S.R.L., STR.
BARBU VĂCĂRESCU NR.201,
CLĂDIREA GLOBALWORTH
TOWER, ET.17, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, BUCUREŞTI,
020276, ROMANIA

(540)

SPARTAN

(531) Clasificare Viena: 23.05.05; 26.01.16;
27.05.02

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

25. Articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru sporturi, pălării, şepci, pulovere, jachete,
fulare, lenjerie de corp, veste, pantaloni sport,
maieuri sport, tricouri, costume de baie, pantofi
de sport, încălţăminte, articole pentru acoperirea
capului.

───────

(210) M 2019 05204
(151) 15/07/2019
(732) CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL

GALAȚI, STR. BRĂILEI NR. 87,
JUDEŢUL GALAŢI, GALAŢI,
800098, GALAȚI, ROMANIA

(540)

CLUBUL SPORTIV
MUNICIPAL GALAȚI

(531) Clasificare Viena: 01.01.04; 24.13.25;
18.03.01; 15.01.13; 18.04.02; 24.01.13;
26.04.16; 26.11.13; 25.01.18; 27.05.01;
29.01.12

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

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 05205
(151) 15/07/2019
(732) UMBRELLA INTELLIGENCE

SRL, STR. LAPUSULUI NR. 17,
SC. A, ET. 11, AP. 113, JUDEŢUL
BIHOR, ORADEA, 410264, BIHOR,
ROMANIA

(540)
FISCALONLINE

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

9. Case de marcat electronice, cântare
electronice, cântare electronice portabile,
cântare
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electronice pentru bucătărie, cântare electronice
digitale portabile, rigle gradate pentru cântare
electronice,
cântare electronice pentru uz personal, sisteme
de puncte de vânzare (POS), scanere, scanere
electronice,
scanere 3D, scanere optice, scanere biometrice,
scanere de imagini, scanere de introducere,
scanere pentru
digitizare, scanere cu luminescenţă, scanere de
frecvenţe, scanere cu raze infraroşii, scanere
biometrice de
amprente, scanere biometrice pentru mâini,
scanere biometrice de retină, scanere
(echipamente pentru
procesarea datelor), scanere pentru coduri de
bare, scanere cu intrare şi ieşire digitală,
imprimante termice,
capete pentru imprimante termice, maşini
automate de sortat bani, maşini de numărat şi
sortat bani, maşini
automate de sortat şi numărat bani, cititoare
de coduri de bare, cititoare de coduri de bare
(decodoare),
software, aplicaţii software, software utilitar,
software adaptabil, software industrial, software
mobil,
software multimedia, software electromecanic,
software gratuit, software interactiv, software
social,
software antispyware, laptopuri, laptopuri
convertibile, laptopuri hibride, huse pentru
laptopuri, genţi
adaptate pentru laptopuri, suporturi adaptate
pentru laptopuri, suporturi pentru răcirea
laptopurilor, staţii de
andocare pentru laptop, încărcătoare de baterii
pentru laptop-uri, huse pentru calculatoare de tip
laptop,
camere TV, camere video de supraveghere,
camere video adaptate în scop de supraveghere,
camere de
monitorizare în reţea pentru supraveghere,
monitoare, monitoare video, monitoare LED,
monitoare LCD,
monitoare color, monitoare comerciale,
monitoare pentru tabletă, monitoare pentru
videoconferinţe,
controlere pentru monitoare video, monitoare
pentru proiectare video, monitoare pentru
semnalizare digitală,
monitoare (programe de calculator), monitoare
cu ecran plat, monitoare cu ecran tactil,
monitoare pentru
distanţă de parcurs, dispozitive de montare
pentru monitoare, cântare vorbitoare, cântare
refrigerante,

cântare pentru scrisori, cântare de bucătărie,
cântare de baie, cântare pentru bebeluşi, greutăţi
pentru
cântare, cântare electrice, cântare gradate de
sticlă, cântare de baie digitale, cântare de uz
medical,
imprimante, imprimante fotografice, imprimante
scaner, imprimante color, comutatoare
imprimante,
imprimante optice, imprimante laser, imprimante
video, imprimante matriciale, imprimante xerox,
servere
pentru imprimante, amortizor pentru imprimante,
terminale pentru comunicaţii mobile.

───────

(210) M 2019 05206
(151) 15/07/2019
(732) ROXANA VRABIE, STR. ZIDURI

MOŞI NR. 4, HALA OBOR, ET. 1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021204,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Plantini

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

5. Preparate naturale de uz medical și
farmaceutice.
30. Miere, miere cu plante aromatice, miere
biologică pentru consum uman, zahăr, miere,
sirop de melasă, cafea, ceai, cacao, înlocuitori
de cafea, faină și preparate din cereale,
ciocolată, sare, condimente, mirodenii, plante
aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente.
35. Administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul, servicii de gestionare a
afacerilor în legătură
cu comerțul electronic, furnizare de servicii de
informare și consiliere în domeniul comerțului
electronic.

───────
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(210) M 2019 05207
(151) 15/07/2019
(732) CLAUDIU NECȘULESCU, STR.

ȘTEFAN CEL MARE NR. 27,
ET. 1, AP. 1, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

NEC PLUS ULTRA
EST. JIDVEI 1949

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.07.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone 427),
roșu (Pantone 200C), negru (Pantone
426C)

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

16. Hârtie, carton, materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj şi împachetat.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou, servicii de comerţ, regruparea în avantajul
terţilor a produselor cuprinse în clasa 33 (cu
excepţia transportului lor) , prezentarea acestora
pentru vânzare prin toate mijloacele cunoscute,
inclusiv online, organizarea de târguri, festivaluri
şi expoziţii cu scop comercial şi publicitar.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea de spectacole,
cu scop cultural, festivaluri (divertisment),
expoziţii cu caracter cultural şi educativ,
organizarea de concursuri tematice, organizarea
şi coordonarea de evenimente de degustări, în
scopuri educative şi recreative, organizarea şi
exploatarea cluburilor de întâlnire (divertisment).
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
de cazare temporară, servicii de degustare
(furnizare de băuturi).

───────

(210) M 2019 05208
(151) 15/07/2019
(732) CLAUDIU NECȘULESCU, STR.

ȘTEFAN CEL MARE NR. 27,
ET. 1, AP. 1, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

NEC PLUS ULTRA
EST. JIDVEI 1949

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.07.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone 427),
roșu (Pantone 200C), negru (Pantone
426C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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16. Hârtie, carton, materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj şi împachetat.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou, servicii de comerţ, regruparea în avantajul
terţilor a produselor cuprinse în clasa 33 (cu
excepţia transportului lor) , prezentarea acestora
pentru vânzare prin toate mijloacele cunoscute,
inclusiv online, organizarea de târguri, festivaluri
şi expoziţii cu scop comercial şi publicitar.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea de spectacole,
cu scop cultural, festivaluri (divertisment),
expoziţii cu caracter cultural şi educativ,
organizarea de concursuri tematice, organizarea
şi coordonarea de evenimente de degustări, în
scopuri educative şi recreative, organizarea şi
exploatarea cluburilor de întâlnire (divertisment).
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
de cazare temporară, servicii de degustare
(furnizare de băuturi).

───────

(210) M 2019 05209
(151) 15/07/2019
(732) CLAUDIU NECȘULESCU, STR.

ȘTEFAN CEL MARE NR. 27,
ET. 1, AP. 1, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

NEC PLUS ULTRA
EST. JIDVEI 1949

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.07.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone 427),
roșu (Pantone 200C), negru (Pantone
426C)

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

16. Hârtie, carton, materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj şi împachetat.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou, servicii de comerţ, regruparea în avantajul
terţilor a produselor cuprinse în clasa 33 (cu
excepţia transportului lor) , prezentarea acestora
pentru vânzare prin toate mijloacele cunoscute,
inclusiv online, organizarea de târguri, festivaluri
şi expoziţii cu scop comercial şi publicitar.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea de spectacole,
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cu scop cultural, festivaluri (divertisment),
expoziţii cu caracter cultural şi educativ,
organizarea de concursuri tematice, organizarea
şi coordonarea de evenimente de degustări, în
scopuri educative şi recreative, organizarea şi
exploatarea cluburilor de întâlnire (divertisment).
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
de cazare temporară, servicii de degustare
(furnizare de băuturi).

───────

(210) M 2019 05210
(151) 15/07/2019
(732) CLAUDIU NECȘULESCU, STR.

ȘTEFAN CEL MARE NR. 27,
ET. 1, AP. 1, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

JIDVEI VINARS DISTILAT
EXCLUSIV DIN VIN VS

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 25.01.25;
26.04.18; 26.11.08; 29.01.15

(591) Culori revendicate:auriu, crem (Pantone
7506), bej (Pantone 508) maro
(Pantone 7516) bleumarin (Pantone
2768)

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

16. Hârtie, carton, materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj şi împachetat.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou, servicii de comerţ, regruparea în avantajul
terţilor a produselor cuprinse în clasa 33 (cu

excepţia transportului lor) , prezentarea acestora
pentru vânzare prin toate mijloacele cunoscute,
inclusiv online, organizarea de târguri, festivaluri
şi expoziţii cu scop comercial şi publicitar.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea de spectacole,
cu scop cultural, festivaluri (divertisment),
expoziţii cu caracter cultural şi educativ,
organizarea de concursuri tematice, organizarea
şi coordonarea de evenimente de degustări, în
scopuri educative şi recreative, organizarea şi
exploatarea cluburilor de întâlnire (divertisment).
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
de cazare temporară, servicii de degustare
(furnizare de băuturi).

───────

(210) M 2019 05211
(151) 15/07/2019
(732) PAN FOOD SRL, PARCUL

INDUSTRIAL P2, JUDEŢUL SIBIU,
ŞURA MICĂ, SIBIU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL IVANESCU
GABRIEL DAN , STR. AVRAM
IANCU NR. 48A, SC. B, AP. 10,
JUDEŢUL BRAŞOV, BRAŞOV ,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
GUSTUL RASUCIT DE BUN

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

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

───────


