OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN PERIOADA
18/10/2019-19/10/2019

PUBLICATE ÎN DATA DE 25/10/2019

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
18/10/2019-19/10/2019
Cereri Mărci publicate în 25/10/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 07443

(151)
18/10/2019

(732)
NOBEL QUEST
INTERNATIONAL LIMITED

HUNN

2 M 2019 07444

18/10/2019

HOREVOL MCH SRL

HORINCAR

3 M 2019 07445

18/10/2019

SONIMPEX TOPOLOVENI SRL Topoloveni Topoloveana Copii
sănătoşi Tineri Frumoşi Bătrâni
Inimoşi

4 M 2019 07446

18/10/2019

TRADY SECURITY PROTECT

TRADY SECURITY PROTECT

5 M 2019 07447

18/10/2019

OANA-LIVIA BADEA

EXPERIENTA BITOLIA TRAIESTE LUXUL

6 M 2019 07448

18/10/2019

OANA-LIVIA BADEA

EXPERIENTA BITOLIA

7 M 2019 07449

18/10/2019

PLAZA DENT STOMATOLOGIE PLAZA DENT Un zambet in
SRL
fiecare zi

8 M 2019 07450

18/10/2019

ASOCIATIA ALIAT PENTRU
SANATATE MINTALA
ALIANTA PENTRU LUPTA
IMPOTRIVA ALCOOLISMULUI
SI TOXICOMANIILOR

Alcohelp

9 M 2019 07451

18/10/2019

ASOCIATIA ALIAT PENTRU
SANATATE MINTALA
ALIANTA PENTRU LUPTA
IMPOTRIVA ALCOOLISMULUI
SI TOXICOMANIILOR

AlcoLine 021 9335 LINIA TA
DE ASISTENŢĂ PENTRU
LUPTA CU DEPENDENŢA DE
ALCOOL.

10 M 2019 07452

18/10/2019

ASOCIATIA ALIAT PENTRU
SANATATE MINTALA
ALIANTA PENTRU LUPTA
IMPOTRIVA ALCOOLISMULUI
SI TOXICOMANIILOR

Apt de muncă

11 M 2019 07453

18/10/2019

ASOCIATIA ALIAT PENTRU
SANATATE MINTALA
ALIANTA PENTRU LUPTA
IMPOTRIVA ALCOOLISMULUI
SI TOXICOMANIILOR

Cortul de chill

12 M 2019 07454

18/10/2019

ASOCIATIA ALIAT PENTRU
SANATATE MINTALA
ALIANTA PENTRU LUPTA
IMPOTRIVA ALCOOLISMULUI
SI TOXICOMANIILOR

Stiu ca pot

2

(540)
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
13 M 2019 07455

(151)
18/10/2019

(732)
ASOCIATIA ALIAT PENTRU
SANATATE MINTALA
ALIANTA PENTRU LUPTA
IMPOTRIVA ALCOOLISMULUI
SI TOXICOMANIILOR

14 M 2019 07456

18/10/2019

CUPTORUL LUI ROBERT SRL

Cuptorul lui Robert - RĂMÂI
DULCE

15 M 2019 07457

18/10/2019

POMPEII CIGARS SRL

Handmade Cigars

16 M 2019 07458

18/10/2019

AUTO DUNAREA EXPERT SRL GUA MOTOR

17 M 2019 07459

18/10/2019

TORTURI CLAUDIA SRL

TORTURI CLAUDIA DULCIURI
CU PERSONALITATE

18 M 2019 07461

18/10/2019

Kentucky Fried Chicken
International Holdings LLC

DOUBLE DOWN

19 M 2019 07462

18/10/2019

SC TRAUST CONSTRUCTII SI
INSTALATII SRL

traust PASIUNEA CA FUNDAŢIE

20 M 2019 07463

18/10/2019

REPARATII CENTRALE SRL

reparatiicentrale

21 M 2019 07464

18/10/2019

TRANSFER RAPID
ELECTRONIC SRL

Transferă Bani - Instant!

22 M 2019 07466

18/10/2019

IONEL STOICANU

Super Krep

23 M 2019 07467

18/10/2019

IONEL STOICANU

SUPER CORN

24 M 2019 07468

18/10/2019

VITALITY ASIAN SPA SRL

V VITALITY ASIAN SPA

25 M 2019 07469

18/10/2019

LIC 29 INSTALATII SRL

LIC 29

26 M 2019 07470

18/10/2019

TRICOTEX ANTILOPA

BĂILE SĂRATE SOLCA

27 M 2019 07471

18/10/2019

EPISCOPIA ROMANOCATOLICA SRL

MARIA-RADNA

28 M 2019 07472

18/10/2019

HIGH FASHION ONLINE SRL

Victoria 46

29 M 2019 07473

18/10/2019

RADIO GUERRILLA SRL

radio people

30 M 2019 07474

18/10/2019

SC ZULUFF DIAPERS SRL

Zuluff

31 M 2019 07475

18/10/2019

GORENT SRL

GO RENT A CAR

32 M 2019 07476

19/10/2019

SZABO JOZSEF

ELECTROBOT

3

(540)
AlcoInfo
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07443
18/10/2019
NOBEL QUEST INTERNATIONAL
LIMITED, P.O. BOX 3152, ROAD
TOWN, TORTOLA, VG-1110,
INSULELE VIRGINE BRITANICE
PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL , STR. RĂSPÂNTIILOR
NR. 37, ET.1, AP.2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020547, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

HUNN
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară, servicii oferite de bufete cu
autoservire, servicii oferite de cafenele, servicii
oferite de tabere de vacanță (cazare), punerea
la dispoziție a terenurilor de camping, servicii
oferite de cantine, servicii de catering, închiriere
aparate de gătit, servicii de camping pentru
turiști (cazare), închiriere de mașini industriale
de gătit, închirierea dozatoarelor de apă potabilă,
servicii oferite de restaurante, servicii oferite de
restaurante cu autoservire, servicii oferite de
snack-baruri.
───────

(511)

M 2019 07444
18/10/2019
HOREVOL MCH SRL,
STR.BULEVARDUL UNIRII NR.14,
AP.4, BAIA MARE, MARAMUREȘ,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN , STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU
NR. 2, SC. B, AP. 2, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

HORINCAR

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
40. Servicii de distilerie a alcoolului.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07445
18/10/2019
SONIMPEX TOPOLOVENI SRL,
ALEEA BARAJUL CUCUTENI NR.
4
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

Topoloveni Topoloveana
Copii sănătoşi Tineri
Frumoşi Bătrâni Inimoşi
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(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 26.01.07; 26.01.18; 01.03.20;
02.09.01; 02.09.04; 02.09.07
(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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07446
18/10/2019
TRADY SECURITY PROTECT,
STR. CISMELEI NR. 1, BL.1D,
SC. C,ET. 8 AP.123, CAMERA
1, CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

TRADY SECURITY PROTECT

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de pază, servicii de pază și protecție,
servicii de pază pentru infrastructuri, servicii de
pază pe timp de noapte, servicii oferite de către
agenții de pază pentru magazine, servicii de
pază contractuale, servicii de pază antiefracție.
───────

ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
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.
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.
26. Dantelă, şnur şi broderie, produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de
tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie, flori
artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr fals.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2019 07447
18/10/2019
OANA-LIVIA BADEA, STR. JULES
MICHELET NR. 8, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

EXPERIENTA BITOLIA
- TRAIESTE LUXUL

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 07448
18/10/2019
OANA-LIVIA BADEA, STR. JULES
MICHELET NR. 8, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

EXPERIENTA BITOLIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
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ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
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.
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.
26. Dantelă, şnur şi broderie, produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de
tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie, flori
artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr fals.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07449
18/10/2019
PLAZA DENT STOMATOLOGIE
SRL, STR. ROSTOGOLEA
GHEORGHE NR. 1, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR
1,, BUCUREŞTI, 010497

PLAZA DENT Un
zambet in fiecare zi
(531)

Clasificare Viena: 02.09.10; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de asistenţă medicală, îngrijire
medicală, servicii de asistenţă medicală oferite
de o clinică dentară, servicii stomatologice,
servicii de stomatologie estetică, servicii de
ortodonție, chirurgie, servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07450
18/10/2019
ASOCIATIA ALIAT PENTRU
SANATATE MINTALA, STR.
ZORELELOR NR. 18, COM.
DRAGOMIRESTI-VALE, JUD.
ILFOV, SAT ZURBAUA, ILFOV,
ROMANIA
ALIANTA PENTRU LUPTA
IMPOTRIVA ALCOOLISMULUI
SI TOXICOMANIILOR, BD.
METALURIGIEI NR. 468-472, BL.
C5, SC. 1, ET. 1, AP.18, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

horticultură şi silvicultură. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07451
18/10/2019
ASOCIATIA ALIAT PENTRU
SANATATE MINTALA, STR.
ZORELELOR NR. 18, COM.
DRAGOMIRESTI-VALE, JUD.
ILFOV, SAT ZURBAUA, ILFOV,
ROMANIA
ALIANTA PENTRU LUPTA
IMPOTRIVA ALCOOLISMULUI
SI TOXICOMANIILOR, BD.
METALURIGIEI NR. 468-472, BL.
C5, SC. 1, ET. 1, AP.18, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Alcohelp
(531)

Clasificare Viena: 26.13.01; 26.04.18;
27.05.02; 27.05.24; 29.01.12
(591) Culori revendicate:grena
(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).
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).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,

AlcoLine 021 9335 LINIA
TA DE ASISTENŢĂ
PENTRU LUPTA CU
DEPENDENŢA DE ALCOOL.
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17; 27.07.02; 27.07.17;
29.01.12
Culori revendicate:albastru, negru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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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).
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).
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)
(151)
(732)

───────
(740)

(540)

M 2019 07452
18/10/2019
ASOCIATIA ALIAT PENTRU
SANATATE MINTALA, STR.
ZORELELOR NR. 18, COM.
DRAGOMIRESTI-VALE, JUD.
ILFOV, SAT ZURBAUA, ILFOV,
ROMANIA
ALIANTA PENTRU LUPTA
IMPOTRIVA ALCOOLISMULUI
SI TOXICOMANIILOR, BD.
METALURIGIEI NR. 468-472, BL.
C5, SC. 1, ET. 1, AP.18, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Apt de muncă
(531)

Clasificare Viena: 26.13.01; 26.04.18;
27.05.02; 27.05.24; 29.01.03
(591) Culori revendicate:verde, alb
(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).
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).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
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horticultură şi silvicultură. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07453
18/10/2019
ASOCIATIA ALIAT PENTRU
SANATATE MINTALA, STR.
ZORELELOR NR. 18, COM.
DRAGOMIRESTI-VALE, JUD.
ILFOV, SAT ZURBAUA, ILFOV,
ROMANIA
ALIANTA PENTRU LUPTA
IMPOTRIVA ALCOOLISMULUI
SI TOXICOMANIILOR, BD.
METALURIGIEI NR. 468-472, BL.
C5, SC. 1, ET. 1, AP.18, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Cortul de chill

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).
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)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07454
18/10/2019
ASOCIATIA ALIAT PENTRU
SANATATE MINTALA, STR.
ZORELELOR NR. 18, COM.
DRAGOMIRESTI-VALE, JUD.
ILFOV, SAT ZURBAUA, ILFOV,
ROMANIA
ALIANTA PENTRU LUPTA
IMPOTRIVA ALCOOLISMULUI
SI TOXICOMANIILOR, BD.
METALURIGIEI NR. 468-472, BL.
C5, SC. 1, ET. 1, AP.18, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 02.01.17; 02.01.18;
02.01.23; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate:mov, 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).

Stiu ca pot
(531)
(511)

Clasificare Viena: 26.01.04; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.13
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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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).
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).
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)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 07455
18/10/2019
ASOCIATIA ALIAT PENTRU
SANATATE MINTALA, STR.
ZORELELOR NR. 18, SAT
ZURBAUA, JUD. ILFOV, COM.
DRAGOMIRESTI-VALE, ILFOV,
ROMANIA
ALIANTA PENTRU LUPTA
IMPOTRIVA ALCOOLISMULUI
SI TOXICOMANIILOR, BD.
METALURIGIEI NR. 468-472, BL.
C5, SC. 1, ET. 1, AP.18, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

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).
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)
(151)
(732)

(740)

(540)

Cuptorul lui Robert
- RĂMÂI DULCE

AlcoInfo

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).

M 2019 07456
18/10/2019
CUPTORUL LUI ROBERT SRL,
STR. PADINA NR. 13, CAM. 2,
BL. D12, SCARA B, AP. 5, JUD.
BRASOV, BRASOV, BUCUREȘTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(531)
(591)

Clasificare Viena: 08.01.07; 27.05.01;
29.01.12; 26.11.12
Culori revendicate:vişiniu, alb
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(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
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată) (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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).
42. Servicii de creaţie de torturi.
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).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07457
18/10/2019
POMPEII CIGARS SRL, SOSEAUA
OLTENIŢEI NR. 178A, CAMERA
1, BL. 2, SC. 2, ET. 9, AP. 79,
SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Handmade Cigars
(531)

Clasificare Viena: 05.03.13; 29.01.12;
27.05.13
(591) Culori revendicate:maro închis, maro
deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07458
18/10/2019
AUTO DUNAREA EXPERT SRL,
STR. ARGESELU NR. 487, JUD.
ARGES, COM. MARACINENI,
ARGEȘ, ROMANIA
AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

digitale sau analog, , mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,

GUA MOTOR

în aer sau pe apă (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
online si offline cu produse diverse.
───────

(531)

Clasificare Viena: 26.01.04; 26.01.18;
29.01.12; 27.05.24
(591) Culori revendicate:roşu. alb
(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).
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie , topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07459
18/10/2019
TORTURI CLAUDIA SRL, STR.
MARAMURESULUI NR. 13, JUD.
SIBIU, SIBIU, 550062, SIBIU,
ROMANIA
APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

TORTURI CLAUDIA DULCIURI
CU PERSONALITATE

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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,
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miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și
alte condimente, gheață (apă înghețată), torturi,
torturi vegane, torturi de înghețată, preparate
pentru torturi, tort cu caramel.
43. Servicii de catering, servicii de catering
mobil, servicii de catering pentru banchete,
servicii de catering pentru petreceri, servicii
de catering pentru spații special amenajate
pentru conferințe, servicii de catering pentru
petreceri de zile de naștere, servicii de catering
pentru spații special amenajate pentru târguri
și expoziții, servicii de catering pentru săli/spații
special amenajate pentru expoziții, restaurante
(servirea mesei), servicii de restaurant cu servire
la pachet, servicii oferite de restaurante cu
autoservire, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servicii de restaurant care includ servicii de
bar cu licență, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servicii de
alimentație publică, decorare de torturi, servicii
oferite de restaurante de delicatese.

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.19
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Pui gătit, chifteluţe, burgeri, hamburgeri
(chicken patties) gătite/ţi şi preparate/ţi cu bacon,
brânză şi sos.
30. Sandvişuri de pui.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

traust PASIUNEA
CA FUNDAŢIE

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07461
18/10/2019
Kentucky Fried Chicken
International Holdings LLC, 7100
CORPORATE DRIVE, TEXAS,
UNITED STATES OF AMERICA,
PLANO, 75024, STATELE UNITE
ALE AMERICII
ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

DOUBLE DOWN

M 2019 07462
18/10/2019
SC TRAUST CONSTRUCTII
SI INSTALATII SRL, STR. ION
ANDREESCU NR. 19, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 400306,
CLUJ, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 07.03.01; 14.07.23;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13
(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#FA4616), alb (HEX #FFFFFF), negru
(HEX #000000)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07463
18/10/2019
REPARATII CENTRALE SRL, STR.
REZERVELOR NR. 19, JUDEŢUL
ILFOV, ROŞU, ROMANIA

reparatiicentrale

de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07466
18/10/2019
IONEL STOICANU, STR. TOAMNEI
NR. 3, BL. 3, SC. B, AP. 3,
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 14.07.09; 26.01.08;
26.05.16; 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07464
18/10/2019
TRANSFER RAPID ELECTRONIC
SRL, BD. UNIRII NR. 72, BL. J3C,
TRONSON 2, ET. 8, MODUL 801,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 030836,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Transferă Bani - Instant!
(531)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.24;
29.01.03
(591) Culori revendicate:verde închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și

Super Krep
(531)

Clasificare Viena: 05.07.16; 25.01.05;
25.01.19; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.24;
29.01.15
(591) Culori revendicate:roşu, roz, alb,
galben, verde, albastru
(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.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07467
18/10/2019
IONEL STOICANU, STR. TOAMNEI
NR. 3, BL. 3, SCARA B, AP. 3,
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

SUPER CORN

(540)

M 2019 07468
18/10/2019
VITALITY ASIAN SPA SRL, SOS.
COTROCENI NR. 14, CAMERA
2, BIROUL 1, ETAJ 2, SECTOR
6, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
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

(531)

Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
05.07.02
(591) Culori revendicate:galben, verde
deschis, verde închis, alb, portocaliu
(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.
───────

V VITALITY ASIAN SPA
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 25.12.25
(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de frumusețe, tratamente medicale,
aromoterapie și masaj, oferite de un centru SPA
cu specific asiatic.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07469
18/10/2019
LIC 29 INSTALATII SRL, STR.
ALEXANDRU ODOBESCU NR. 1,
CAMERA 1, BL. C1, ET. 4, AP. 12,
JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300629,
TIMIȘ, ROMANIA
ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR. 33,
AP. 7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz

veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, 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.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.
───────

LIC 29
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.07.01
(591) Culori revendicate:roșu, albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 07470
18/10/2019
TRICOTEX ANTILOPA , STR.
TOMŞA VODĂ NR. 1B, 725600,
SOLCA, SUCEAVA, ROMANIA
SC MILENIUL 3 - Agenţia de
Proprietate Industrială S.R.L.,
STR. MOLDOVEI NR. 10, BLOC
CRINUL, SC. A, AP. 28, JUDEŢUL
IAŞI, PAŞCANI, 705200

(540)

M 2019 07471
18/10/2019
EPISCOPIA ROMANO-CATOLICA
SRL, STR. AUGUSTIN PACHA NR.
4, JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA
ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR. 33,
AP. 7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

BĂILE SĂRATE SOLCA
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

MARIA-RADNA
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(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 07.01.03;
27.05.01; 27.05.17; 26.02.07
(591) Culori revendicate:verde, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili și materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
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.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică.
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, cu excepția berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

43. Servicii de alimentație publică, servicii de

cazare temporară.
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.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 07472
18/10/2019
HIGH FASHION ONLINE SRL,
STR. ION CAMPINEANU NR.
11, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Victoria 46

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse/servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților 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)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07473
18/10/2019
RADIO GUERRILLA SRL, CALEA
MOŞILOR NR. 213, CAMERA
1, BL. 21A, SC. 1, ET. 2, AP.
20, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

radio people
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 02.09.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginii sau
datelor, suporturi de date stocate sau
descărcabile, software pentru computere,
aplicații software, suporturi
de stocare digitale sau analog, mecanisme
pentru aparate care funcţionează cu fise, case
de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, ochelari, lentile de
contact, lanţuri pentru ochelari, rame pentru
ochelari, ochelari de soare, tocuri pentru
ochelari, telefoane mobile /
celulare / telefoane celulare, carcase pentru
telefoane, huse pentru telefoanele inteligente,
magneţi

decorativi, rame foto digitale, publicaţii
electronice, descărcabile, tonuri de apel
descărcabile pentru
telefoanele mobile, grafice descărcabile pentru
telefoanele mobile, cititoare de cărţi electronice,
radiouri,
pick-upuri, televizoare, CD-ROM-uri preînregistrate, CD-uri audio, DVD-uri, carduri
magnetice, carduri
codificate.
16. Publicaţii tipărite, tipărituri, cărți, ziare,
broșuri, reviste, articole de legătorie, fotografii,
articole de
papetărie şi de birou, pensule, agende,
calendare, postere, bannere din hârtie sau
carton, fluturași
publicitari, folii de plastic pentru documente, folii
şi pungi pentru ambalat şi împachetat, caractere
tipografice, forme de tipar, carduri din hârtie
sau carton, carduri de credit fără codificare
magnetică, carduri
de debit fără codificare magnetică.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia
furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor, piepteni şi bureţi,
perii, cu excepţia pensulelor, materiale pentru
perii, articole de curăţare, sticlă neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii,
sticlărie, porţelan şi lut.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
26. Dantelă, şnur şi broderie,produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de tip
moş şi babă, ace şi
ace cu gămălie, flori artificiale, decoraţiuni pentru
păr, păr fals.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
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.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate
din cereale,
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pâine, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, îngheţată, şerbeturi şi alte
glazuri
comestibile, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, oţ
et, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase 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.
35. Publicitate, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru alte
afaceri),
prezentarea
produselor
în
mediile
de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
închirierea spaţiului publicitar, asistenţă în
managementul
afacerilor, furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, informaţii comerciale şi
consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, marketing, servicii de
informaţii privind
marketing-ul, servicii de relaţii media, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânz
ătorii de bunuri şi servicii, sondaje de opinie,
organizarea de expoziţii, târguri și evenimente în
scopuri
comerciale sau publicitare, publicarea de texte
publicitare, promovarea vânzărilor pentru terţi,
actualizarea
şi
menţinerea
datelor
în
bazele
de
date computerizate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor,
lucrări de birou, servicii administrative privind
înregistrarea cardurilor de credit, servicii
administrative de
carduri de fidelitate, promovarea vânzărilor
pentru terți prin intermediul distribuției și
administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, 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 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 comandă prin poştă
sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping.
38. Telecomunicații, difuzarea programelor de
radio și de televiziune, servicii de radiodifuziune
prin internet,
difuzare de materiale audio și video pe internet,
transmisie de podcasturi, difuzarea de muzică.
39. Transport, organizarea de călătorii.
41.
Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de club
(divertisment sau educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
de concerte,
organizarea
şi
susţinerea
conferinţelor,
organizarea
şi
susţinerea
congreselor,
organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, servicii de disc jockey, informaţii
despre
divertisment, producţii de film, altele decât filmele
publicitare, servicii de punere în pagină, altele
decât
pentru scop publicitar, organizare de evenimente
de divertisment, organizare de evenimente
culturale,
organizare de evenimente sportive, producţia de
programe de radio şi de televiziune, producţia de
emisiuni
de radio şi de televiziune, servicii de reporteri de
ştiri, furnizare de divertisment prin intermediul
podcasturilor, creare [redactare] de podcasturi,
servicii de prezentatori de radio și de televiziune,
servicii de
maestru de ceremonii pentru petreceri și
evenimente speciale, servicii de cluburi de
noapte (divertisment),
servicii
de
discotecă,
furnizare
de
informații despre divertisment, evenimente de
divertisment, evenimente
culturale și sportive, inclusiv în rețele online și pe
internet, furnizare de instalații pentru evenimente
sportive, competiții sportive și de atletism și
programe de decernare de premii, publicarea
online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, publicare
multimedia,
furnizarea online de muzică, nedescărcabilă,
organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment),
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de baluri, planificarea de petreceri (divertisment),
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fotografie, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, furnizarea de facilităţi
sportive.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

(210)
(151)
(732)

───────

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

(540)

M 2019 07474
18/10/2019
SC ZULUFF DIAPERS SRL, BD.
NICOLAE TITULESCU NR. 117,
CAMERA NR. 1, BLOC 6, SCARA
1, ETAJ 8, AP. 43, BUCURESTI,
052348, BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2019 07475
18/10/2019
GORENT SRL, STR. MARTIR
HORIA NR. 22, BL. 22, SC. A, ET.
3, JUDETUL BACAU, BACAU,
600213, BACĂU, ROMANIA

GO RENT A CAR
(531)

Zuluff
(531)

Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
05.11.13; 26.04.18
(591) Culori revendicate:alb, negru, galben
(HEX=f8d995), verde (HEX=6d934b),
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Șervețele
umede
pentru
îngrijirea
bebelușului, şervețele umede pentru uz igienic și
cosmetic, şervețele
umede pentru îngrijirea bebelușului impregnate
cu preparate de curățat.
5. Scutece pentru bebeluși, scutece de unică
folosință.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 18.01.09;
29.01.13
(591) Culori revendicate:alb, negru, verde
(HEX=A0CC39)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Servicii de închiriere de autovehicule,
închiriere cu contract de autovehicule, închiriere
de automobile,
închiriere de autovehicule, închiriere de
autovehicule terestre, închiriere de autovehicule
rutiere, servicii de
închiriere de autovehicule terestre, servicii
de rezervare pentru închiriere de automobile,
furnizare de informații referitoare la automobile
pentru închiriere prin intermediul internetului,
închirierea vehiculelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 07476
19/10/2019
SZABO JOZSEF, STR. MOLDOVEI
NR. 6, AP. 16,JUDETUL MURES,
TARGU MURES, 540498, MUREȘ,
ROMANIA

ELECTROBOT

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrație
comercială,
publicitate,
publicitate pentru site-urile web ale firmelor,
gestionare a inventarului
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de piese și componente pentru producători și
furnizori, promovarea comercială, servicii de
promovare si
publicitate, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic.
───────

ERATĂ

Referitor la depozitul M 2019 03544 din 13.05.2019, publicat în data de
20.05.2019, dintr-o eroare materială clasa 20 a fost eronat publicată.
Clasa corectă este: mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri, anumite produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestor materiale sau din materiale plastice.

