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Cereri Mărci publicate în 26/06/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 04509

(151)
19/06/2019

(732)
IONEL TABLA

STAFF LEX

2 M 2019 04510

19/06/2019

IONEL TABLA

LEX PRIVATE SECURITY

3 M 2019 04511

19/06/2019

DUMITRU HORIA IONESCU

DUMITRU STĂNILOAE

4 M 2019 04512

19/06/2019

WATERSON ROCHEFORT
GROUP SRL

eCourier

5 M 2019 04513

19/06/2019

DENIS CIBIZOV

SPIRIT CARPATIC

6 M 2019 04514

19/06/2019

GARDEROBA INFINITA SRL

GARDEROBA INFINITA

7 M 2019 04515

19/06/2019

AUROGUARD EXPRESS SRL

AUTOGUARD express

8 M 2019 04516

19/06/2019

S.C. H BOLAT CONSTRUCT
S.R.L.

BOLAT CONSTRUCTION

9 M 2019 04517

19/06/2019

LUIZA ILIESCU

MATRICEA TINEREŢII

10 M 2019 04518

19/06/2019

SC JADE FASHION SRL

De Jade Vu

11 M 2019 04519

19/06/2019

SC AMC SRL

A | Z EYEWEAR

12 M 2019 04520

19/06/2019

SC BRINGO VISION SRL

Powerd MANAGEMENTUL
CLĂDIRILOR

13 M 2019 04521

19/06/2019

SC AGRO SHOPS SRL

Crevedia express te opreşti.
cumperi. găteşti.

14 M 2019 04522

19/06/2019

SOLO CONFITURAS SRL

chuchas paradisul dulciurilor

15 M 2019 04523

19/06/2019

ECA MANAGEMENT IDENTITY EXPLORAM IMPREUNA
SRL

16 M 2019 04524

19/06/2019

KAUTRICOM S.R.L.

KAUTRICOM

17 M 2019 04525

19/06/2019

PAUL MOROZAN

MORO Vending Enterprise

18 M 2019 04527

19/06/2019

VALVIS HOLDING SA

PATRIA APELOR MINERALE

19 M 2019 04528

19/06/2019

Societatea FOUR TO FOUR
CONCEPT S.R.L.

SOHO DESIGN

20 M 2019 04529

19/06/2019

Societatea FOUR TO FOUR
CONCEPT S.R.L.

WALL POINT

21 M 2019 04530

19/06/2019

Societatea FOUR TO FOUR
CONCEPT S.R.L.

Expolight

22 M 2019 04531

19/06/2019

FISH HOUSE BY ZORAN SRL

Meat House

23 M 2019 04532

19/06/2019

DANIELA-MARIA RAŢ

YAMIDOJO

24 M 2019 04533

19/06/2019

DENT ESTET CLINIC S.A.

Codul de implantologie DENT
ESTET

2

(540)

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
19/06/2019
Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
25 M 2019 04534

(151)
19/06/2019

(732)
SENECA SERV SRL

SENECA

26 M 2019 04535

19/06/2019

Andrei Muruianu

Morrow

27 M 2019 04536

19/06/2019

FUNDAȚIA INSTITUTUL DE
STUDII FINANCIARE

ISF

28 M 2019 04537

19/06/2019

SC ANGELCRIS SRL

ALPIN PROFI

29 M 2019 04538

19/06/2019

SERENITY INVEST SRL

SERENITY INVEST

30 M 2019 04539

19/06/2019

FUNDAȚIA INSTITUTUL DE
STUDII FINANCIARE

ISF INSTITUTUL DE STUDII
FINANCIARE

31 M 2019 04540

19/06/2019

SC ATLAS CORPORATION SRL NAKAMICHI

32 M 2019 04541

19/06/2019

SC ATLAS CORPORATION SRL CROMATIC

33 M 2019 04542

19/06/2019

DUNHILL TOBACCO OF
LONDON LIMITED

PERIQUE BLEND

34 M 2019 04544

19/06/2019

HOCHLAND SE

Perluțe de brânză

35 M 2019 04545

19/06/2019

SC PROMO PLUS SRL

Flăcărici

36 M 2019 04546

19/06/2019

RCS & RDS S.A

Digi Video Guard

37 M 2019 04547

19/06/2019

ETABLISSEMENTS THIRARD

FERNAND

38 M 2019 04548

19/06/2019

ETABLISSEMENTS THIRARD

FERNAND BALCANI 2.0

39 M 2019 04549

19/06/2019

CAPITAL BIO SRL

Capital BIO

40 M 2019 04550

19/06/2019

ROVENTS TEAM SRL

ROVENTS

3

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

(540)

M 2019 04509
19/06/2019
IONEL TABLA , STR.
PREPELICARULUI NR. 25, SECT.
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

STAFF LEX
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04510
19/06/2019
IONEL TABLA , STR.
PREPELICARULUI NR. 25, SECT.
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

LEX PRIVATE SECURITY
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────

M 2019 04511
19/06/2019
DUMITRU HORIA IONESCU,
STR. WILMERSDORFER NR. 3,
FREIBURG, 79110, GERMANIA

DUMITRU STĂNILOAE
(531)

Clasificare Viena: 05.05.20; 26.11.06;
26.11.08; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învăţământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, clişee.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04512
19/06/2019
WATERSON ROCHEFORT
GROUP SRL, BD. 1 MAI NR.
39, BL. 15, AP. 3, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04514
19/06/2019
GARDEROBA INFINITA SRL,
BD. ALEXANDRU IOAN CUZA
NR. 99, ET. 1, AP. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

GARDEROBA INFINITA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
───────

eCourier
(531)

Clasificare Viena: 26.13.25; 26.11.06;
27.05.02; 29.01.01
(591) Culori revendicate:roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 04513
19/06/2019
DENIS CIBIZOV, STR. CULESULUI
NR. 55A, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
SC IRARDI CONSULTING SRL,
BD. GHEORGHE ŞINCAI NR.
14, BL. 11, SC. A, ET. 4, AP. 13,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040317,
RO.BU, ROMANIA

SPIRIT CARPATIC

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
───────

(540)

M 2019 04515
19/06/2019
AUROGUARD EXPRESS SRL,
COMUNA POIANA CÂMPINA, NR.
144, JUD. PRAHOVA, SAT POIANA
CÂMPINA, 107425, PRAHOVA,
ROMANIA
PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. RĂSPÂNTIILOR NR. 37,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020547,
BUCUREȘTI, ROMANIA

AUTOGUARD express
(531)

Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii de
paza si protecţie, servicii de pază contractuale,
servicii oferite de către agenţii de paza
pentru magazine, servicii prestate de gardă de
securitate, escortă personala (garda de corp),
servicii de securitate pentru evenimente publice,
servicii de monitorizare electronica în scopuri de
securitate.
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───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04516
19/06/2019
S.C. H BOLAT CONSTRUCT
S.R.L., BD. UNIRII NR. 4, CAMERA
3, BL. 8B, SC. 1, ET. 4, AP.
10, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

BOLAT CONSTRUCTION
(531)

Clasificare Viena: 26.04.02; 26.11.03;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 04517
19/06/2019
LUIZA ILIESCU, COMUNA SIEUT
NR. 131E, JUD. BISTRIŢANĂSĂUD, SAT SIEUT, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

MATRICEA TINEREŢII

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea si administrarea
afacerilor, lucrari de birou, servicii de publicitate,
marketing si promovare, sealizarea de reclame,
anunţuri publicitare, publicitate online pe o
reţea de computere, managementul afacerilor,
organizare, coordonare si planificare târguri si
expoziţii cu caracter publicitar si comercial,
servicii de publicitate si marketing online,
servicii de comerţ cu amanuntul si vânzare
oniine de informatii educative înregistrate
electronic sau descarcabile de pe internet,
difuzare de materiale publicitare (fluturaşi,
prospecte, imprimate, eşantioane), servicii de
relatii cu publicul, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu publicaţii electronice
descărcabile, organizare de promoţii prin
mijloace audiovizuale.
41. Servicii educative privind tratamentele
terapeutice, furnizare de centre de recreere.
44. Servicii de medicină alternativa, servicii
de terapii alternative, respectiv: meloterapie,
presopunctura, reflexoterapie, sacroterapie,
terapie cu ceaiuri, terapie respiratorie, terapii
corporale, noesiterapie, zooterapie, terapia
cu biocâmp, terapie prin joc, cristaloterapie,
cromoterapie, echilibrare energetica, servicii de
detoxifiere, consiliere psihologica şi psihiatrică,
tratament dependenţa de jocuri de noroc,
medicină celulară, medicină energetica, servicii
de aromaterapie, servicii în domeniul reiki
(tehnică de vindecare în medicină alternativa),
servicii de terapie ayurvedică, tratament şi
îngrijire prin biorezonanta, tratamente de
fitoterapie, masaj, servicii de meditaţie, servicii
educative în materie de tehnici de meditaţie,
masaj refiexogen, servicii de terapie prin
artă, servicii de psihoterapie, consiliere legată
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de nutriţie, meloterapie, reabilitarea pacienţilor
dependenţi de droguri, reabilitarea pacienţilor
dependenţi de alcool, terapie împotriva
fumatului, servicii de tratament medical la
domiciliu, psihoterapie individuală, psihoterapie
integrativă, servicii de frumuseţe oferite de un
centru SPA.
45. Servicii astrologice şi spirituale, calauzire
(spirituală), întocmirea de horoscoape, prognoze
astrologice.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04518
19/06/2019
SC JADE FASHION SRL,
STR. CORNISA NR. 10, JUD.
BOTOŞANI, BOTOŞANI,
BOTOȘANI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04519
19/06/2019
SC AMC SRL, STR. ROMANA NR.
203, JUD. COVASNA, HAGHIG,
50144, COVASNA, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

A | Z EYEWEAR
(531)

De Jade Vu
(531)

Clasificare Viena: 02.09.04; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde, negru, alb
(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. (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).

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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
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
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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).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04520
19/06/2019
SC BRINGO VISION SRL, STR.
MIHAI EMINESCU NR. 36, AP. 3,
JUD. MARAMUREŞ, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

calculatoare, servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o baza de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
regruparea în avantajul terţilor cu privire
la software pentru administrarea de clădiri
(exceptând transportul), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţa,
prin mijloace electronice, prin intermediul siteurilor web şi prin intermediul emisiunilor de
teleshopping.
36. Administrare (management) de clădiri cu
locuinţe, administrare (management) de clădiri
cu apartamente, administrarea financiară a
cheltuielilor de ocupare a clădirilor, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru clădiri
rezidenţiale, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru spaţii de clădiri.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04521
19/06/2019
SC AGRO SHOPS SRL, STR.
MARASESTI NR. 78 BIS, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Powerd MANAGEMENTUL
CLĂDIRILOR
(531)

Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software pentru administrarea de clădiri.
35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de

Crevedia express te
opreşti. cumperi. găteşti.
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(531)

Clasificare Viena: 03.07.03; 03.07.24;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.10; 29.01.13
(591) Culori revendicate:roşu, viţiniu, negru,
alb
(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).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.24; 26.11.01; 26.04.18
(591) Culori revendicate:roşu, roz, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04523
19/06/2019
ECA MANAGEMENT IDENTITY
SRL, STR. VINTILĂ MIHĂILESCU
NR. 13, BL. 54, SC. B, ET. 3, AP.
23, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
060393, BUCUREȘTI, ROMANIA

EXPLORAM IMPREUNA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Organizarea de călătorii.
41. Divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04524
19/06/2019
KAUTRICOM S.R.L., SAT
VALEA SEACĂ, JUD. NEAMŢ,
BALȚĂTEȘTI, NEAMȚ, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04522
19/06/2019
SOLO CONFITURAS SRL, BD.
1 MAI NR. 82A, BL. 104, SC.
C, AP. 47, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

chuchas paradisul dulciurilor

KAUTRICOM
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.17; 26.01.18
(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 1805
C), gri (Pantone Cool Gray 10 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale de călăfătuire,
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etanșare și izolare, ţevi, tuburi și furtunuri
flexibile, nu din metal.
40. Tratament de materiale.

listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04525
19/06/2019
PAUL MOROZAN, STR.
INDEPENDENTEI NR. 8, BL.
F20, SC. B, ET. 2, AP. 29, JUD.
NEAMŢ, PIATRA NEAMȚ, NEAMȚ,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

MORO Vending Enterprise

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04527
19/06/2019
VALVIS HOLDING SA, STR.
ION SLATINEANU, NR. 20,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010602,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PATRIA APELOR MINERALE

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04528
19/06/2019
Societatea FOUR TO FOUR
CONCEPT S.R.L. , ŞOS. DE
CENTURĂ NR. 24-26, HALA SRT
4, ETAJ, JUD. ILFOV, COMUNA
TUNARI
, SAT TUNARI, ILFOV, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.07.01;
27.07.17; 27.01.12; 26.01.18; 24.05.20;
27.05.24
(591) Culori revendicate:auriu, negru
(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).
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun (Solicităm protecţie pentru întreaga

SOHO DESIGN
(531)

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17
(591) Culori revendicate:negru, albastru,
galben, verde, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
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42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi

de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04529
19/06/2019
Societatea FOUR TO FOUR
CONCEPT S.R.L. , ŞOS. DE
CENTURĂ NR. 24-26, HALA SRT
4, ETAJ, JUD. ILFOV, COMUNA
TUNARI
, SAT TUNARI, ILFOV, ROMANIA

WALL POINT
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.17
(591) Culori revendicate:negru, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04530
19/06/2019
Societatea FOUR TO FOUR
CONCEPT S.R.L. , ŞOS. DE
CENTURĂ NR. 24-26, HALA SRT
4, ETAJ, JUD. ILFOV, COMUNA
TUNARI
, SAT TUNARI, ILFOV, ROMANIA

Expolight
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.17; 01.17.01; 13.01.06
(591) Culori revendicate:negru, galben, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 04531
19/06/2019
FISH HOUSE BY ZORAN SRL,
STR. TELEAJEN NR. 33, CAMERA
1, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
SZATMARI-FILIP, POP, SOPORAN
SOCIETATE CIVILĂ DE AVOCAŢI,
STR. PAVEL ROȘCA NR. 4,
SC. 1, AP. 11, JUDEŢUL CLUJ ,
CLUJ-NAPOCA, 400118, CLUJ,
ROMANIA

Meat House

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04532
19/06/2019
DANIELA-MARIA RAŢ, AL.
RĂSĂRITULUI NR. 2, BL. 22, AP.
65, JUD. ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

YAMIDOJO
(531)

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).
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).

Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
27.05.17
(591) Culori revendicate:roşu
(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

M 2019 04533
19/06/2019
DENT ESTET CLINIC S.A. , ŞOS.
NORDULUI NR. 82-92,TRONSON
CONSTANCE, DEMISOL, ET. 1,
SECTORUL 1
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Codul de implantologie
DENT ESTET

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04534
19/06/2019
SENECA SERV SRL, STR.
MĂRGEANULUI NR. 11B, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA
S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

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.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

SENECA
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04535
19/06/2019
Andrei Muruianu, STR. PUTUL
LUI ZAMFIR NR. 36, ET. 2,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011684,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Morrow

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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

(511)

M 2019 04536
19/06/2019
FUNDAȚIA INSTITUTUL DE
STUDII FINANCIARE, STR.
POPA PETRE NR. 24, SECTOR
2, BUCUREȘTI, 013356,
BUCUREȘTI, ROMANIA
PETOSEVIC SRL , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010458, ROMANIA

ISF

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. CD-uri, publicații electronice descărcabile,
toate în legătură cu domeniul financiar, bancar
și ne-bancar, inclusiv asigurări, și domeniul
economic.
16. Tipărituri, publicații tipărite, toate aceastea
în legătură cu domeniul financiar, bancar și nebancar, inclusiv asigurări, și domeniul economic.
36. Analiză, evaluare, realizare de studii și
cercetare în domeniul financiar, bancar și nebancar, inclusiv asigurări, și domeniul economic.
41. Educație, organizarea și susținerea de
conferințe, seminarii, cursuri și colocvii,
organizarea de expoziții în scop educațional,
furnizarea online de publicaţii electronice,
publicarea cărților și publicarea de texte (altele
decât texte publicitare), toate în legătură cu
domeniul financiar, bancar și ne-bancar, inclusiv
asigurări, și domeniul economic.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04537
19/06/2019
SC ANGELCRIS SRL, BD.
PREFECT GAVRIL TUDORAS,
NR. 36, BL. E 24, SC.C, AP. 6,
JUDETUL SUCEAVA, SUCEAVA,
SV, ROMANIA

ALPIN PROFI
(531)

Clasificare Viena: 06.01.04; 26.11.03;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
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 protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras. (Solicităm
protecție 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
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 protecție 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 protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04538
19/06/2019
SERENITY INVEST SRL, STR.
SOLD. IOSIF ION NR. 9, BL. 55,
SC. 2, ET. 1, AP. 23, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SERENITY INVEST
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(531)

Clasificare Viena: 24.01.15; 27.05.01;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04539
19/06/2019
FUNDAȚIA INSTITUTUL DE
STUDII FINANCIARE, STR.
POPA PETRE NR. 24, SECTOR
2, BUCUREȘTI, 013356,
BUCUREȘTI, ROMANIA
PETOSEVIC SRL , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010458, ROMANIA

ISF INSTITUTUL DE
STUDII FINANCIARE

41. Educație, organizarea și susținerea de
conferințe, seminarii, cursuri și colocvii,
organizarea de expoziții în scop educațional,
furnizarea online de publicaţii electronice,
publicarea cărților și publicarea de texte (altele
decât texte publicitare), toate în legătură cu
domeniul financiar, bancar și ne-bancar, inclusiv
asigurări, și domeniul economic.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

NAKAMICHI

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente științifice, de
cercetare, navigație, topografie fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare și învățare, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea,
acumularea
reglementarea
sau
controlul
distribuției
sau
utilizării
energiei electrice, aparate și instrumente
pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcționează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere.
───────

(531)

Clasificare Viena: 26.11.03; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:maro, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. CD-uri, publicații electronice descărcabile,
toate în legătură cu domeniul financiar, bancar
și ne-bancar, inclusiv asigurări, și domeniul
economic.
16. Tipărituri, publicații tipărite, toate aceastea
în legătură cu domeniul financiar, bancar și nebancar, inclusiv asigurări, și domeniul economic.
36. Analiză, evaluare, realizare de studii și
cercetare în domeniul financiar, bancar și nebancar, inclusiv asigurări, și domeniul economic.

M 2019 04540
19/06/2019
SC ATLAS CORPORATION SRL,
SOS.PIPERA NR.59,SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 014253, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04541
19/06/2019
SC ATLAS CORPORATION SRL,
SOS.PIPERA NR.59,SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 014253, ROMANIA

CROMATIC

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente științifice, de
cercetare, navigație, topografie fotografie,
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cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare și învățare, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea,
acumularea
reglementarea
sau
controlul
distribuției
sau
utilizării
energiei electrice, aparate și instrumente
pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcționează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere.

tuburi pentru țigări/țigarete, filtre pentru țigări/
țigarete, filtre pentru țigări/țigarete, dispozitive
de buzunar pentru rularea țigărilor/țigaretelor,
mașini manuale pentru înjectarea tutunului în
tuburile de hârtie, țigări/țigarete electronice,
lichide pentru țigări/țigarete electronice, produse
din tutun cu scopul de a fi încălzite.
───────

(210)
(151)
(732)

───────
(740)
(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04542
19/06/2019
DUNHILL TOBACCO OF LONDON
LIMITED, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, WC2R 2PG,
REGATUL UNIT, LONDON, MAREA
BRITANIE
ZMP Intellectual Property SRL,
STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2 , BUCUREŞTI ,
ROMANIA

(540)
(511)

M 2019 04544
19/06/2019
HOCHLAND SE, STR. 17, 88178
HEIMENKIRCH, GERMANY,
KEMPTENER, GERMANIA
SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

Perluțe de brânză

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Produse lactate, în special brânză
şi preparate/produse din brânză, produse
tartinabile (produse de întins) realizate folosind
brânză şi/sau preparate/produse din brânză cu
ingredienți care nu conțin lapte, unt, grăsimi
comestibile şi uleiuri comestibile, produse de
substituție (substitute products) pe bază de
grăsimi vegetale pentru produsele lactate,
mâncăruri preparate realizate folosind brânza,
salate preparate (de fructe și legume.
───────

PERIQUE BLEND

Se invoca prioritatea nr. 90043 din 04.04.2019,
tara Kazakhstan, avand starea acceptata

(531)
(511)

Clasificare Viena: 26.02.01; 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical), țigări
de foi, trabucuri, brichete pentru țigări/țigarete,
brichete pentru țigări de foi, chibrituri, articole
pentru fumători, hârtie pentru țigări/țigarete,
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04545
19/06/2019
SC PROMO PLUS SRL, STR. LCT.
NICOLAE CATANESCU NR. 7,
JUDEŢUL SUCEAVA, SUCEAVA,
720002, SUCEAVA, ROMANIA

(591)

Culori revendicate:albastru închis (RGB
0 87 186), albastru deschis (RGB 0 166
255)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

Flăcărici

(740)

(531)

Clasificare Viena: 01.15.05; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:galben (Pantone
Ptocess Yellow C), negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Produse pentru aprins focul (brichete din
kerosen, spumă de săpun și apă).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04546
19/06/2019
RCS & RDS S.A , STR. DR.
STAICOVICI NR. 75, FORUM
2000 BUILDING, FAZA I, ETAJ
2, SECTOR 5 , BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Digi Video Guard
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.04

(540)
(511)

M 2019 04547
19/06/2019
ETABLISSEMENTS THIRARD,
45, RUE JEAN JAURÉS, FRANȚA,
80390 FRESSENNEVILLE,
FRANȚA
INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, B-DUL CORNELIU COPOSU
NR.7, BL. 104, SC. 2, AP. 31,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

FERNAND

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Lacăte, carabine din metal, suporți de lacăt
din metal, lanțuri metalice, șrniere din metal,
balamale din metal, lanțuri metalice pentru uși,
lanțuri metalice pentru ferestre, închizătoare
pentru uși din metal (neelectrice), opritoare
metalice pentru usși, dopuri metalice pentru uși,
bare de închidere din metal, apărătoare din metal
pentru pivoți, clanțe metalice, șuruburi metalice,
zăvoare metalice pentru ferestre, cilindri din
metal (feronerie), camă de închidere (cilindri
de închidere din metal), încuietori metalice,
altele decât electrice, mânere sferice din metal,
mânere metalice pentru uși, chei din metal, chei
de închidere pentru încuietori încastrate, casete
pentru chei de fixare din metal, casete cu chei
tubulare din metal, mânere metalice pentru uși,
seifuri (metalice sau nemetalice), cadre metalice,
cilindri de contact (încuietori metalice).
9. Încuietori electrice, încuietori electronice,
vizoare optice pentru uși, cilindri de contact
(încuietori electrice).
12. Dispozitive anti-furt pentru biciclete.
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───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 04548
19/06/2019
ETABLISSEMENTS THIRARD,
45, RUE JEAN JAURÉS, FRANȚA,
80390 FRESSENNEVILLE,
FRANȚA
INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, B-DUL CORNELIU COPOSU
NR.7, BL. 104, SC. 2, AP. 31,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04549
19/06/2019
CAPITAL BIO SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 273, CORP
3, ET. 3, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI, NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

FERNAND BALCANI 2.0

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Lacăte, carabine din metal, suporți de lacăt
din metal, lanțuri metalice, șrniere din metal,
balamale din metal, lanțuri metalice pentru uși,
lanțuri metalice pentru ferestre, închizătoare
pentru uși din metal (neelectrice), opritoare
metalice pentru usși, dopuri metalice pentru uși,
bare de închidere din metal, apărătoare din metal
pentru pivoți, clanțe metalice, șuruburi metalice,
zăvoare metalice pentru ferestre, cilindri din
metal (feronerie), camă de închidere (cilindri
de închidere din metal), încuietori metalice,
altele decât electrice, mânere sferice din metal,
mânere metalice pentru uși, chei din metal, chei
de închidere pentru încuietori încastrate, casete
pentru chei de fixare din metal, casete cu chei
tubulare din metal, mânere metalice pentru uși,
seifuri (metalice sau nemetalice), cadre metalice,
cilindri de contact (încuietori metalice).
9. Încuietori electrice, încuietori electronice,
vizoare optice pentru uși, cilindri de contact
(încuietori electrice).
12. Dispozitive anti-furt pentru biciclete.
───────

Capital BIO
(531)

Clasificare Viena: 05.03.14; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, alb, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul sau engros pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și produse medicale, servicii
de vânzare cu amănuntul de preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și
de produse medicale, publicitate online,
publicitate televizată, publicitate radiofonică,
promovarea afacerii (publicitate), publicitate și
marketing, servicii de publicitate, publicitate
și reclamă, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, marketing direct,
marketing promotional, asistență în marketing,
consultanță în marketing, marketing de
produse, servicii de marketing, consultanță
privind marketingul, consultanță profesională în
marketing, promovarea comercială, promovarea
vânzărilor, servicii de promovare comercială,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
consultanță privind promovarea comercială,
servicii de publicitate, promovare și relații
publice, servicii de consultanță privind
relațiile publice, consultanță cu privire la
strategia de comunicare în domeniul relațiilor
publice, administrarea vânzărilor, consultanță
privind promovarea vânzărilor, consultanță în
management, consultanță în afaceri, consultanță
privind
publicitatea,
consultanță
privind
managementul afacerilor, consultanță privind
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eficiența afacerilor, consultanță profesională
în afaceri, servicii de consultanță în afaceri,
servicii de comenzi online, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, informare și
consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, servicii de
vânzare angro pentru preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și
produse medicale, publicitate, consultanță în
marketing comercial.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04550
19/06/2019
ROVENTS TEAM SRL, STR.
CRISAN NR. 50, CAM. 2, AP. 2,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
300367, TIMIȘ, ROMANIA
SC APPELLO BRANDS SRL ,
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SB,
ROMANIA

ROVENTS
(531)

Clasificare Viena: 19.07.22; 19.08.05;
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, publicitate online, publicitate
și marketing, promovarea afacerii (publicitate),
organizarea de publicitate, agenții de publicitate,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate în reviste, consultanță privind
publicitatea, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, servicii de publicitate
exterioară, servicii promoționale de publicitate,
promovare (publicitate) de concerte, servicii
de publicitate digitală, servicii de publicitate și
marketing, servicii de editare de publicitate,
servicii de promovare și publicitate, consultanță
în publicitate și marketing, servicii de publicitate

în presă, publicitate pentru terți pe internet,
servicii de reclamă și publicitate, servicii de
agenție de publicitate, servicii de publicitate și
reclamă, negociere de contracte de publicitate,
colectarea de informații privind publicitatea,
servicii de publicitate și de promovare,
întocmirea de texte de publicitate comercială,
servicii de publicitate furnizate prin Internet,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
publicitate în reviste, broșuri și ziare,
servicii de publicitate privind industria
turismului, servicii de publicitate pentru alte
persoane, publicitate în sectorul transport și
livrare, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de publicitate și
marketing online, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terți prin rețele
de comunicații electronice, publicitate prin
intermediul panourilor electronice de afișare,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate pentru site-urile web ale firmelor,
servicii de publicitate pentru promovarea
comerțului electronic, expoziții în scopuri
comerciale sau de publicitate, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de publicitate, promovare și relații publice,
servicii de publicitate și de promovare de vânzări,
publicitate și reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poștei, publicitate, în special servicii
pentru promovarea de produse, servicii de
agenții de modele referitoare la publicitate,
promovare, publicitate și marketing pentru
pagini web online, intermediere de contracte
de publicitate pentru alte persoane, publicitate
online printr-o rețea informatizată de comunicații,
consultanță referitoare la servicii de publicitate
și promovare, servicii de publicitate pentru
comercializarea de produse noi, servicii de
corelare a rețelelor de publicitate online pentru
conectarea persoanelor din publicitate la siteuri web, publicitate prin intermediul mediilor
electronice și îndeosebi prin Internet, servicii de
publicitate furnizate prin intermediul unei baze
de date, intermediere de contracte de publicitate
și promovare pentru alte persoane, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de consultanță
în legătură cu reclame, publicitate și marketing,
servicii de publicitate și promovare, precum
și servicii de consultanță aferente, pregătire
și realizare de planuri și concepte media și
de publicitate, Publicitate în presa de interes
general și în presa de specialitate, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin canalele
de comunicare, servicii de publicitate pentru a
promova sensibilizarea publicului cu privire la
beneficiile comerțului local, pregătire de liste
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de adrese poștale pentru servicii de publicitate
directă prin poștă (cu excepția
comercializării), publicitate la produsele și
serviciile vânzătorilor online prin intermediul unui
ghid online cu funcție de căutare, furnizarea
unui ghid de publicitate de căutare online
cu bunurile și serviciile prestate de terți
online pe Internet, publicitate pentru produsele
altor comercianți, care dau posibilitatea
clienților să vadă și să compare comod
serviciile oferite de respectivii comercianți,
publicitate pentru bunurile și serviciile altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vizualizeze și să compare în mod convenabil
bunurile oferite de respectivii comercianți,
marketing pentru evenimente, promovare de
evenimente speciale, organizare și realizare de
evenimente publicitare, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
coordonare de evenimente de marketing,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, organizare de
expoziții și evenimente în scopuri comerciale și
publicitare, promovarea vânzărilor de produse și
servicii ale terților prin evenimente promoționale,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, promovarea comercială, servicii de
promovare, servicii de promovare comercială,
promovarea vânzărilor pentru terți, promovare
de târguri în scop comercial, promovarea
vânzării de servicii (în numele terților) prin
reclame publicitare, furnizarea de spațiu pe
pagini web pentru promovare de produse și
servicii, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de Internet, servicii publicitare cu
privire la crearea identității corporative și
de brand, campanii de marketing, dezvoltare
de campanii promoționale, pregătire de
campanii publicitare, furnizare de modele pentru
campanii promoționale, derularea campaniilor
promoționale pentru întreprinderi comerciale,
consultanță privind organizarea de campanii
promoționale în afaceri.
41. Organizare de evenimente recreative,
organizare
de
evenimente
muzicale,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, coordonare de
evenimente culturale, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente de recreere, publicare
de calendare de evenimente, coordonare de
evenimente de divertisment, organizare de
evenimente în scopuri culturale, rezervare de
bilete la evenimente culturale, organizare și

coordonare de evenimente educaționale, servicii
de editare video pentru evenimente, prezentare
de evenimente de divertisment în direct,
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, organizare de evenimente sportive și de
competiții sportive, angajare de artiști scenici
pentru evenimente (servicii de reprezentare),
servicii de achiziționare de bilete pentru
evenimente de divertisment, angajarea de
personalități sportive pentru evenimente (servicii
de reprezentanță), servicii de rezervare și
vânzare de bilete pentru
evenimente, servicii de maestru de ceremonii
pentru petreceri și evenimente speciale,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri recreative,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri educative,
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online și pe
internet, servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente recreative și de petrecere a timpului
liber, furnizare de servicii de vânzare de bilete
cu ridicare la fața locului, pentru evenimente de
divertisment, sportive și culturale.
42. Programare de software pentru publicitate
online, găzduire de spațiu de memorie electronic
pe internet pentru publicitatea la produse și
servicii, creare de platforme informatice pentru
terți, dezvoltare de platforme de calculatoare,
programare de software pentru platforme de
internet, construirea unei platforme de Internet
pentru comerțul electronic, programare de
software pentru platforme de comerț electronic,
găzduire de platforme pe internet, găzduire
de platforme de comerț electronic pe Internet,
platformă ca serviciu (PAAS) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
servicii de design de brand.
───────

