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Cereri Mărci publicate în 22/10/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 07332 15/10/2019 VITALOGIC LIMITED IMUNIVAX

2 M 2019 07333 15/10/2019 S.C. FEJER TOP S.R.L. FEJÉR TOP

3 M 2019 07334 15/10/2019 SC ASTER PREMIUM SRL BLACK WOLF

4 M 2019 07335 15/10/2019 SERGIU IOAN CELEBIDACHI VILACROSSE BOUTIQUE INN

5 M 2019 07336 15/10/2019 SC MISTRAL TOUR & EVENTS
SRL

MISTRAL TOURS

6 M 2019 07337 15/10/2019 FASTBIT SRL Fastbit

7 M 2019 07338 15/10/2019 SC MISTRAL TOUR & EVENTS
SRL

MISTRAL RESORTS

8 M 2019 07339 15/10/2019 COREBOS SRL QUISINE

9 M 2019 07340 15/10/2019 SURE PLAN SRL sureplan

10 M 2019 07341 15/10/2019 VALUPHARM LTD. LIAB. CO REVIVE HAIR

11 M 2019 07342 15/10/2019 Manuel Gheorghe di Manolo

12 M 2019 07343 15/10/2019 CESIRO SA CESIRO

13 M 2019 07344 15/10/2019 PERFECT FRESH FOOD SRL mama manu

14 M 2019 07345 15/10/2019 VIOLETA POPESCU Evonine

15 M 2019 07346 15/10/2019 ENSO EBO SRL NOBREX PARFUMERY

16 M 2019 07347 15/10/2019 ANDREI VLAD MOŞTEANU Terasa Privighetorilor

17 M 2019 07348 15/10/2019 ROXANA CLAUDIA DAN JUNGLE KIDS

18 M 2019 07349 15/10/2019 ZAREA SA ROSÉ DE TAUR

19 M 2019 07350 15/10/2019 ALIN-FLORIN STEFANESCU MAISON STEPHANESCO
Bourgeois Couture

20 M 2019 07351 15/10/2019 SC BIA-AUTO SRL FEREASTRA BIA Windows &
Doors

21 M 2019 07352 15/10/2019 ROMANIA HYPERMARCHE SA Pâine ODIHNITĂ

22 M 2019 07353 15/10/2019 TRIVENTO SRL BUSINESS HUB

23 M 2019 07354 15/10/2019 SC FILIP NET SRL TRAVELIO

24 M 2019 07355 15/10/2019 Colgate-Palmolive Company (A
Delaware Corporation)

VIVI IL PROFUMO

25 M 2019 07356 15/10/2019 SAMER TN S.R.L R Rockware OPAL GLASS

26 M 2019 07357 15/10/2019 CIPRIAN-VIOREL ORŢAN KXPRIME



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
15/10/2019

3

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
27 M 2019 07358 15/10/2019 SAMER TN S.R.L omroc Glassware

28 M 2019 07359 15/10/2019 INTELLEMMI CONSULT SRL Brandcore

29 M 2019 07360 15/10/2019 ROATA NOROCULUI SRL restaurant ROATA NOROCULUI

30 M 2019 07361 15/10/2019 LIQUID MEDIA PRODUCTION
SRL

Liquid Café
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(210) M 2019 07332
(151) 15/10/2019
(732) VITALOGIC LIMITED, STR.

DIONYSIOU AREPPAGITOU, NR.
17 , NICOSIA , 2045 , CIPRU

(540)
IMUNIVAX

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluți, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
10.  Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.

───────

(210) M 2019 07333
(151) 15/10/2019
(732) S.C. FEJER TOP S.R.L., STR.

PRINCIPALA NR. 774, JUDEȚUL
BRAȘOV, SAT TARLUNGENI,
COMUNA TARLUNGENI, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

FEJÉR TOP

(531) Clasificare Viena: 03.04.04; 14.03.11;
26.04.04; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:negru, galben, roșu,
gri, portocaliu

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga lista de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii. (Solicităm protecție pentru întreaga
lista de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii. (Solicităm
protecție pentru întreaga lista de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2019 07334
(151) 15/10/2019
(732) SC ASTER PREMIUM SRL, STR.

GEN. GH. MARDARESCU NR.
19, JUDEȚUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

BLACK WOLF

(531) Clasificare Viena: 03.01.08; 03.01.24;
05.07.01; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:maro, negru, alb
(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.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
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.
43. Servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2019 07335
(151) 15/10/2019
(732) SERGIU IOAN CELEBIDACHI,

CALEA VICTORIEI NR. 16-20,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

VILACROSSE BOUTIQUE INN

(531) Clasificare Viena: 26.11.05; 26.11.07;
26.11.08; 26.11.12; 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17

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

21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit și articole pentru masă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii, cu excepția pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curățare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și lut.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────
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(210) M 2019 07336
(151) 15/10/2019
(732) SC MISTRAL TOUR & EVENTS

SRL, STR. TELEGONDOLA NR.
1, MAMAIA TELEGONDOLA,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)
MISTRAL TOURS

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

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 07337
(151) 15/10/2019
(732) FASTBIT SRL, STR. STUPARILOR

NR. 45A, SC. B, AP. 5, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300261, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Fastbit

(531) Clasificare Viena: 01.15.11; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
306C), mov (Pantone 268C)

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2019 07338
(151) 15/10/2019
(732) SC MISTRAL TOUR & EVENTS

SRL, STR. TELEGONDOLA NR.
1, MAMAIA TELEGONDOLA,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)
MISTRAL RESORTS

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

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 07339
(151) 15/10/2019
(732) COREBOS SRL, STR. HEBE

NR. 57, JUD. TIMIS, TIMISOARA,
300425, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

QUISINE
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(531) Clasificare Viena: 27.05.11; 29.01.12;
27.07.01

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
black C), gri (Pantone cool grey 5C)

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

43. Servicii de restaurant.
───────

(210) M 2019 07340
(151) 15/10/2019
(732) SURE PLAN SRL, STR. PETOFI

SANDOR NR. 4, SECTOR
1, BUCURESTI, 011406,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

sureplan

(531) Clasificare Viena: 27.07.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:gri ( Pantone blue

grey 400 C), verde (Pantone 7738 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Serviciile în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software.

───────

(210) M 2019 07341
(151) 15/10/2019
(732) VALUPHARM LTD. LIAB.

CO, VODERGASSE 43,
SCHAFFHAUSEN, ELVEȚIA

(540)
REVIVE HAIR

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

3. Produse cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinală.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar, suplimente alimentare pentru oameni
şi animale.

───────

(210) M 2019 07342
(151) 15/10/2019
(732) Manuel Gheorghe, STR. DRUM

PĂDUREA PUSTNICU NR.
127, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

di Manolo

(531) Clasificare Viena: 27.07.01; 27.05.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale: genţi
de voiaj şi de transport, umbrele si parasolare,
bastoane, bice, harnaşament şi articole de
şelărie, zgărzi, lese şi îmbracăminte pentru
animale.

───────

(210) M 2019 07343
(151) 15/10/2019
(732) CESIRO SA, STR. M. VITEAZU NR.

96, JUD. MUREŞ , SIGHIŞOARA,
MUREȘ, ROMANIA

(540)
CESIRO

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

21. Ustensile şi recipientţi pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie şi veselă, cu
excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor, piepteni
şi bureţi, perii (cu excepţia pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curăţare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, sticlărie, porţelan şi ceramică.

───────
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(210) M 2019 07344
(151) 15/10/2019
(732) PERFECT FRESH FOOD SRL,

STR. BUCUREŞTI NR. 25, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) ACTA MARQUE AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. ANATOLE FRANCE NR.
62, 400463, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

mama manu

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.02;
27.05.17; 02.03.15; 02.03.23; 11.01.03;
11.01.04

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

carne cum ar fi soia, pateuri vegetale, chiftele
de cartofi, brânzeturi, brânză, gustări preparate
vegetariene pe bază de legume fierte, uscate
sau proaspete, înlocuitori de carne şi peşte pe
bază vegetarian.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, faină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, îngheţată, zahăr, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente), mirodenii,
gheaţă, delicatese vegetale, vegetariene şi
vegane pe bază de paste făinoase, mâncăruri
gata preparate care conţin paste, mâncăruri
preparate pe bază de orez.
35. Gestiunea afacerilor comerciale, regruparea
în avantajul terţilor a produselor diverse
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, servicii de informare a consumatorilor,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet şi
livrare la domiciliu, servicii de comenzi online,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentaţiei, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu deserturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
băuturi
alcoolice (cu excepţia berii), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la dulciuri.
43. Restaurante cu autoservire, servicii oferite
de restaurante şi snack-baruri, servicii de
cafenele, bufeturi şi localuri pentru fast-
food, pregătirea şi furnizare de alimente şi
băuturi destinate consumului imediat, servicii
de restaurant cu servire la pachet, servicii de
preparare a alimentelor, servicii de catering,
servicii de fast food la pachet, servicii de catering
de alimente şi băuturi, servicii oferite de fast-
fooduri, servicii de alimentaţie publică, inclusiv
prin comenzi la domiciliu.

───────

clase:
29. Salate organice (salate vegetale), salate de
legume, produse tartinabile şi sosuri comestibile
pe bază de legume, produse tartinabile, care
conţin componente vegetale, vegetariene şi/sau
vegane, alimente tartinabile care constau în
principal din uleiuri şi/sau grăsimi comestibile
şi/sau legume şi/sau fructe, fructe şi legume
conservate, uscate şi preparate, peşte, jeleuri,
dulceturi, ouă, lapte şi produse lactate, produse
vegane din înlocuitori de lapte şi brânză, produse
vegetariene şi vegane din înlocuitori de carne
şi peşte, delicatese vegetale şi vegetariene
pe bază de legume, fructe, cartofi, salate,
produse lactate sau ouă, mâncăruri preparate şi
semipreparate constând în principal din legume,
mâncăruri gata preparate, precum şi mâncăruri
semipreparate, în formă proaspătă, conservată
parţial sau conservată, cu conţinut de legume,
supe si cartofi prajiti, mâncare gătită constând în
principal din pastă de soia şi tofu, soia preparată,
produse alimentare pe bază de soia, iaurt şi
produse din iaurt pe bază de soia, tofu şi produse
din tofu cu tofu ca principal ingredient, tahini
(pastă de seminţe de susan), falafel, pastă de
năut, pârjoale din carne, năut preparat, falafel
(din năut sau alte legume), cărnuri, și vegetale,
burgeri din legume, sandvisuri cu legume,
alimente vegetariene pe bază de înlocuitori de
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(210) M 2019 07345
(151) 15/10/2019
(732) VIOLETA POPESCU, STR.

ALBINEI NR. 33, BL.A2, SC.1,
AP.20, JUD. BRĂILA, BRĂILA,
BRĂILA, 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)

Evonine

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.13; 09.01.01; 09.05.02; 02.09.01

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2019 07346
(151) 15/10/2019
(732) ENSO EBO SRL, ALEEA

ARUBIUM NR. 50-54, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NOBREX PARFUMERY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
05.03.07; 05.03.13; 24.09.02; 24.09.09;
14.05.03

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri, uleiuri esenţiale,
produse pentru toaletă.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a preparatelor cosmetice şi articolelor de
toaletă nemedicinale, parfumurilor, uleiurilor
esenţiale, produselor pentru toaletă (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.

───────
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(210) M 2019 07347
(151) 15/10/2019
(732) ANDREI VLAD MOŞTEANU, STR.

MIHAI BRAVU NR. 6, BL.P23/24,
AP.7, SECTOR 2, 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)

Terasa Privighetorilor

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.17; 26.01.15; 01.01.01; 03.07.24

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
restaurante, bistro, servicii oferite de baruri și
cafenele, servicii de catering.

───────

(210) M 2019 07348
(151) 15/10/2019
(732) ROXANA CLAUDIA DAN, STR.

ZIZIN NR. 9, BL.V81C, SC.1,
AP.1, SECTOR 3, 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)

JUNGLE KIDS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 03.07.15; 03.01.01; 03.05.19;
02.05.02; 05.03.13; 05.05.20; 26.04.05

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, şi anume spaţiu de joacă
pentru copii, activităţi recreative şi distractive,
servicii de club (amuzament sau educaţie),
servicii de amuzament, organizarea de
spectacole cu scop de divertisment, planificarea
petrecerilor, furnizarea articolelor de recreere,
servicii educaţionale, închirierea echipamentelor
de jocuri, prezentarea reprezentaţiilor în direct,
toate aceste servicii fiind destinate copiilor.

───────
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(210) M 2019 07349
(151) 15/10/2019
(732) ZAREA SA, BDUL. BUCURESTII

NOI NR. 176, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 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)
ROSÉ DE TAUR

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).

───────

(210) M 2019 07350
(151) 15/10/2019
(732) ALIN-FLORIN STEFANESCU, STR.

SIBIU NR.1, BL. C5, SC.1, ET.4,
AP.17, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MAISON STEPHANESCO
Bourgeois Couture

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
09.01.01; 09.05.01

(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.
40. Tratarea materialelor.

───────

(210) M 2019 07351
(151) 15/10/2019
(732) SC BIA-AUTO SRL, STR.

ANOTIMPULUI NR. 6, BL. 55, AP.
32, JUDEŢ PRAHOVA, PLOIEŞTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN
SRL, STR. ŢEPEŞ VODĂ, NR.
130, ET. 1, AP. C1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

FEREASTRA BIA
Windows & Doors

(531) Clasificare Viena: 07.03.02; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.08

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

6. Rame din aluminiu pentru uși și ferestre.
19. Tâmplărie din PVC.

───────
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(210) M 2019 07352
(151) 15/10/2019
(732) ROMANIA HYPERMARCHE SA,

SOS. DUDEȘTI-PANTELIMON NR.
73-75, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) Cosmovici și Asociații SRL, STR.
POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP.6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 010641,
ROMANIA

(540)

Pâine ODIHNITĂ

(531) Clasificare Viena: 08.01.01; 29.01.14;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 11.01.22

(591) Culori revendicate:maro, auriu, crem,
alb

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

30. Pâine, produse de patiserie, baghete, pâine
proaspătă, pâine multicereale.

───────

(210) M 2019 07353
(151) 15/10/2019
(732) TRIVENTO SRL, STR.

FÂNTÂNELELOR NR.1, BL. B,
ETAJ 4, AP. 18, JUD. DÂMBOVIȚA ,
DÂMBOVIȚA, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)

BUSINESS HUB

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.04; 26.11.07; 26.04.08

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
analiza tendințelor de afaceri, servicii de
informații statistice în afaceri, intermediere
de afaceri comerciale pentru terți, furnizare
de informații statistice de afaceri, consultanță
în afaceri privind marketingul strategic,
consultanță în afaceri pentru persoane
particulare, managementul proiectelor de afaceri
(pentru terți), servicii pentru dezvoltarea
strategiei de afaceri, consultanță în domeniul
strategiilor de afaceri, consultanță privind
pregă tirea statisticilor de afaceri, servicii de
externalizare (asistență în afaceri), analiză
economică în scopuri de afaceri, asistență și
consultanță privind managementul afacerilor,
consultanță în managementul și organizarea
afacerilor, îndrumări în organizarea și
conducerea afacerilor, servicii de consultanță în
managementul afacerilor, conducerea afacerilor
(servicii de consultanță pentru), servicii
de consultanță în administrarea afacerilor,
servicii de consultanță privind planificarea
afacerilor, servicii de cercetare în domeniul
afacerilor, cercetare și studii în domeniul
afacerilor, consultanță privind constituirea și
derularea afacerilor, servicii de evaluare a
riscurilor afacerilor, furnizare de asistență în
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managementul afacerilor, servicii de consiliere
privind administrarea afacerilor, consiliere
privind organizarea și administrarea afacerilor,
servicii de analiză în managementul afacerilor,
servicii pentru strategia și planul de afaceri,
servicii de consultanță în afaceri privind
marketingul, servicii de consultanță în afaceri
privind producția, obținerea de statistici
de afaceri [pentru terți], managementul și
consultanța în procesele de afaceri, servicii
de specialitate privind eficiența în afaceri,
servicii de cercetare și informații în afaceri,
furnizare de informații comerciale și de
afaceri, organizare de demonstrații în scopuri
de afaceri, elaborare de rapoarte pentru
proiecte de afaceri, redactare de studii pentru
proiecte de afaceri, furnizare de informații de
marketing în afaceri, elaborare de informații
statistice în domeniul afacerilor, organizarea și
managementul afacerilor, inclusiv administrarea
personalului, consultanță profesională cu privire
la administrarea afacerilor, consultanță și
informații privind managementul afacerilor
comerciale, consultanță privind conducerea
afacerilor pentru întreprinderi industriale,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amă nuntul, administrare în materie
de evaluare a afacerilor, consultanță în
materie de eficiență a afacerilor, asistență
în managementul și exploatarea afacerilor
comerciale, servicii de consultanță (comercială)
privind managementul afacerilor, administrare în
materie de planificare a afacerilor, consultanță
cu privire la evaluări ale afacerilor, furnizare
de informații statistice în materie de afaceri,
servicii de examinare a managementului și
organizării afacerilor, servicii de asistență
și consultanță în managementul afacerilor,
consultanță în domeniul managementului
afacerilor și al marketingului, evaluări referitoare
la administrarea afacerilor în întreprinderile
comerciale, servicii de consultanță în materie
de management al afacerilor, servicii de
consultanță privind managementul afacerilor și
operațiile comerciale, servicii de consultanță
în managementul afacerilor pentru întreprinderi
industriale, servicii de consultanță în
managementul afacerilor pentru întreprinderi
comerciale, colectare de date statistice în
scopuri comerciale sau pentru afaceri, estimări
și evaluări de afaceri în materie de aspecte
comerciale, servicii de consultanță în materie
de organizare și managementul afacerilor,
managementul afacerilor și consultanță în
materie de organizare a întreprinderii,
consultanță în administrarea afacerilor cu
privire la aspecte legate producție, asistență
pentru întreprinderi industriale în legătură cu

conducerea afacerilor lor, realizare de sondaje
online de cercetare în domeniul administrării
afacerilor, asistență și consultații în legătuă
cu organizarea și managementul afacerilor,
pregătire de studii de proiect referitoare la
aspecte legate de afaceri, realizarea de
studii de proiect referitoare la aspecte legate
de afaceri, consultanță în managementul și
organizarea afacerilor, în domeniul administrării
de personal, informații sau solicitări de informații
în domeniul afacerilor și al marketingului,
asistență și consultanță în materie de
administrare și organizare a afacerilor, servicii de
consultanță în afaceri privind implementarea de
sisteme de management al calității, publicitate
și marketing, consultanță în marketing,
informații de marketing, consultanță privind
marketingul, efectuarea studiilor de marketing,
consultanță profesională în marketing, analiza
tendințelor de marketing, consultanță în
marketing comercial, consultanță privind
managementul marketingului, consultanță
pentru managementul marketingului, analiza
în domeniul marketingului, întocmire de
planuri de marketing, servicii de publicitate
și marketing, consultanță în publicitate și
marketing, efectuarea de studii de marketing,
servicii de consultanță în marketing, furnizare
de informații de marketing, investigații privind
strategia de marketing, elaborare de studii
de marketing, servicii de consultanță privind
marketingul, servicii de consiliere privind
marketingul, furnizare de informații privind
marketingul, evaluări statistice ale datelor
de marketing, analiză de marketing în
domeniul imobiliar, consultanță în materie de
marketing direct, servicii de planificare pentru
studii de marketing, cercetarea de piață și
studii de marketing, furnizare de servicii de
consiliere în marketing pentru producători,
servicii de cercetare cu privire la publicitate
și marketing, consultanță pentru întreprinderi
în materie de gestionare a marketingului,
managementul afacerilor de programe de
rambursare pentru alte persoane, consiliere
privind analiza obiceiurilor de cumpărare ale
consumatorilor, informații și asistență comerciale
pentru consumatori, informare și consiliere
comercială pentru consumatori în alegerea
produselor și serviciilor, servicii de evaluare a
costurilor, negociere de tranzac ții comerciale
pentru terți, negociere de contracte comerciale
pentru alte persoane, negociere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, negociere
de contracte privind achiziția și vânzarea de
produse, sondaje de opinie, elaborare de
sondaje de opinie, studii de sondaje de opinie cu
privire la piață, realizare de studii de piață care
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implică sondaje de opinie, recrutare de personal,
servicii de intermediere comercială
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, management
financiar, managementul riscului financiar,
managementul pierderilor financiare, planificare
financiară și management financiar,
management financiar și planificare financiară,
management financiar pentru afaceri,
management financiar al companiilor,
consultanță privind managementul riscului
(financiară), servicii de consiliere și management
financiar, servicii de consiliere în management
financiar, servicii de management al riscului
financiar, evaluări financiare în procesul de
prezentare a unui răspuns la cererile de oferte.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii de instruire
legate de afaceri, servicii de pregătire în
domeniul afacerilor, servicii de instruire în
domeniul afacerilor, organizare de conferințe în
domeniul afacerilor, organizare de seminarii în
domeniul afacerilor, organizarea de congrese
în scopuri de afaceri, servicii educative
informatizate în domeniul managementului
afacerilor, coordonare de cursuri cu privire la
administrarea afacerilor, coordonare de cursuri
de pregătire în domeniul managementului
afacerilor, servicii de consultanță cu privire
la pregătirea în domeniul afacerilor, servicii
educaționale și de instruire cu privire
la managementul afacerilor, organizare și
coordonare de conferințe cu caracter comercial
și de afaceri, furnizare de cursuri de instruire
cu privire la managementul în afaceri, servicii
de consultanță și informare referitoare la
pregătirea, coordonarea și organizarea de
colocvii, organizarea și conducerea de colocvii,
organizare de seminarii și congrese, organizarea
și conducerea de congrese, organizarea de
congrese pe teme educaționale.

───────

(210) M 2019 07354
(151) 15/10/2019
(732) SC FILIP NET SRL, STR. HERMAN

(540) TRAVELIO

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

(210) M 2019 07355
(151) 15/10/2019
(732) Colgate-Palmolive Company (A

Delaware Corporation), PARK
AVENUE 300, NEW YORK, NY,
10022, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(540)

VIVI IL PROFUMO

───────

3. Produse de curățare pentru toate 
scopurile,produse lichide de curățare, 
preparate 
dealbire și alte substanțe de spălare, 
preparatede curățare, lustruire, degresare și 
abrazive,săpunuri, parfumuri, uleiuri esențiale

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

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

9. Software (program).
───────

OBERTH NR.85, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

florinad
Typewritten text
Se invocă: prioritatea de expoziţie 

florinad
Typewritten text


florinad
Typewritten text
Conferinţa Travel Tech 2012 din01.05.2019.
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(210) M 2019 07356
(151) 15/10/2019
(732) SAMER TN S.R.L, STR. LINIA

DE CENTURĂ NR. 17, SPAȚIUL
COMERCIAL NR. 227 SITUAT ÎN
HALA C DIN COMPLEXUL CHINA
TOWN, COMUNA AFUMAȚI,
JUDEȚUL ILFOV, SAT AFUMAȚI,
ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, SOS.
PANTELIMON NR. 243, BL. 52,
SC. A, ET. 5, AP. 18, SECTOR 2,,
BUCURESTI, 021608, ROMANIA

(540)

R Rockware OPAL GLASS

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.04;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.24; 26.04.18;
29.01.15

(591) Culori revendicate:turcoaz, verde crud,
ciclam, portocaliu

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

21. Sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă.

───────

(210) M 2019 07357
(151) 15/10/2019
(732) CIPRIAN-VIOREL ORŢAN, STR.

G-RAL.GHEORGHE MAGHERU
NR. 6, BŞ. M-6, AP.28, JUD.BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD. DACIA, NR.
48, BL. D-10, AP. 3, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410346, ROMANIA

(540)

KXPRIME

(531) Clasificare Viena: 03.01.08; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.24

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

41. Educaţie fizică, instruire practică
(demonstraţii), organizarea şi susţinerea
de seminarii, servicii de tabere sportive,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv, cu excepţia vehiculelor,
închirierea de terenuri de sport, organizarea
şi susţinerea de simpozioane, predare /
servicii educaţionale / servicii de instruire,
cronometrarea evenimentelor sportive, academii
(educaţie), antrenare (instruire), cursuri de
corespondenţă, informaţii despre educaţie,
examinări referitoare la educaţie, producţii de
film, altele decât filmele publicitare.

───────

35. Servicii de agenţie de import-export,
regruparea la un loc în avantajul terţilor a
diverselor produse în mod special a celor
solicitate in clasa 21 (exceptând transportul),
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
achizitioneze cât mai comod prin magazine
en gross sau en detaii, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web, prin
intermediul caselor de comenzi şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.
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(210) M 2019 07358
(151) 15/10/2019
(732) SAMER TN S.R.L, STR. LINIA

DE CENTURĂ NR. 17, SPAȚIUL
COMERCIAL NR. 227 SITUAT ÎN
HALA C DIN COMPLEXUL CHINA
TOWN, COMUNA AFUMAȚI,
JUDEȚUL ILFOV, SAT AFUMAȚI,
ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, SOS.
PANTELIMON NR. 243, BL. 52,
SC. A, ET. 5, AP. 18, SECTOR 2,,
BUCURESTI, 021608, ROMANIA

(540)

omroc Glassware

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.04

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

clase:
21. Sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă.

───────

(210) M 2019 07359
(151) 15/10/2019
(732) INTELLEMMI CONSULT SRL,

STR. SÂRGUINŢEI NR. 39, AP.12,
JUDEŢUL MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, 540543

(540)

Brandcore

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi 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.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────35. Servicii de agenţie de import-export,
regruparea la un loc în avantajul terţilor a
diverselor produse în mod special a celor
solicitate in clasa 21 (exceptând transportul),
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
achizitioneze cât mai comod prin magazine
en gross sau en detaii, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web, prin
intermediul caselor de comenzi şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.
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(210) M 2019 07360
(151) 15/10/2019
(732) ROATA NOROCULUI SRL, STR.

CRIŞAN NR. 6, JUD. BRASOV
, BRAŞOV, 500040, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

restaurant ROATA
NOROCULUI

(531) Clasificare Viena: 26.11.12; 26.02.07;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.11; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu, gri
(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.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 07361
(151) 15/10/2019
(732) LIQUID MEDIA PRODUCTION

SRL, STR. POET PANAIT CERNA
NR. 11, BL. E8 AP .21, JUD.
CONSTANŢA, CERNAVODĂ,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Liquid Café

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
30. Cafea.
41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de cazino,
pariuri și jocuri de noroc.
43. Servicii de restaurant și bar.

───────



ERATA

La depozitul M 2019 05573 din 30.07.2019, solicitant  SC ORECO CAPITAL SRL,
publicat în data de 06.08.2019, dintr-o eroare materială denumirea şi reproducerea
grafică au fost publicate eronat.

Corect este: AMBER GARDENS



Erată Referitor la depozitul M 2019/07272, publicat în data de 18.10.2019, se scoate de la publicare deoarece plata a fost utilizata pentru depozitul M 2019/06109 depus in 26.08.2019. 




