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Cereri Mărci publicate în 26/09/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

2 M 2019 06690 19/09/2019 SERDIM SOLUTION SRL Asens Aqua

3 M 2019 06691 19/09/2019 ALEXANDRU-FLORIN STAN Trandafirino

4 M 2019 06692 19/09/2019 EDIFICIA STAR CONSTRUCT
S.R.L.

HILS PALLADY APARTMENTS

5 M 2019 06696 19/09/2019 Orchid Maintenance SRL ORCHID

6 M 2019 06697 19/09/2019 BERS NOVA SRL BERS NOVA ROCK YOUR
SENSES

7 M 2019 06698 19/09/2019 ASOCIAȚIA CORALĂ ”CRAI
NOU” - FĂLTICENI

CORALA ”LEON BĂNCILĂ”
FĂLTICENI

8 M 2019 06699 19/09/2019 SZILARD ALEXANDRU
CHIVEREGA

sáfrány

9 M 2019 06700 19/09/2019 SC AGROPAN IMPEX SRL Bronzează Alba

10 M 2019 06701 19/09/2019 ETIENNE DISTRIBUTION SRL saveo

11 M 2019 06702 19/09/2019 CDC NAILS TRAINING S.R.L. DC Nails Saloon

12 M 2019 06703 19/09/2019 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. BISTRO by PROFI BRUTĂRIE,
PATISERIE ȘI ALTE DELICII

13 M 2019 06704 19/09/2019 DACIANA ANCA TARAȘI MELINIS Natura regăsită

14 M 2019 06705 19/09/2019 BILLA S.R.L. CENTRO RESTAURANT

15 M 2019 06706 19/09/2019 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

ile de la ville RESIDENCE

16 M 2019 06707 19/09/2019 SC 380 V SRL TREZORERIA
DOCUMENTELOR

17 M 2019 06708 19/09/2019 ANCA NEGESCU Curandera

18 M 2019 06710 19/09/2019 GEORGIANA SPATARU GEOGRAFIA INIMII

19 M 2019 06711 19/09/2019 IOAN-BOGDAN COJOC aici.ro

20 M 2019 06712 19/09/2019 DANA GABRIELA ROŞOIU Impera FASHION DESIGN

21 M 2019 06713 19/09/2019 ADRIAN-ALEXANDRU STANCU JAMEIA

22 M 2019 06714 19/09/2019 CONSULTING PARTENER SRL ŞCOALA OFTALMOLOGICĂ DE
VARĂ

23 M 2019 06715 19/09/2019 CRISTIAN-MATEI MOVILĂ UNFINISHED

24 M 2019 06716 19/09/2019 SC MUCABO TRADING SRL Dec'Or' Dă suflet casei tale

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 06673 18/09/2019 HDDCADDY SRL OPTICADDY
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2019 06717 19/09/2019 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LUPTĂM PENTRU FIECARE

ROMÂN

26 M 2019 06718 19/09/2019 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LUPTĂM PENTRU FIECARE
ROMÂN

27 M 2019 06719 19/09/2019 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LUPTĂM PENTRU FIECARE
ROMÂN

28 M 2019 06720 19/09/2019 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

29 M 2019 06721 19/09/2019 SILVIU ANDREI VLĂDĂREANU Valachorum

30 M 2019 06722 19/09/2019 SILVIU ANDREI VLĂDĂREANU Valahorum

31 M 2019 06723 19/09/2019 ROMCHIM PROTECT SRL SMART GUARD HYDRO

32 M 2019 06724 19/09/2019 CENTRUL MEDICAL UNIREA
SRL

WIKIMEDICA BY REGINA
MARIA

33 M 2019 06725 19/09/2019 MARIA CONSTANTIN MARIA CONSTANTIN

34 M 2019 06726 19/09/2019 SANIENCE SRL CYMBIO

35 M 2019 06727 19/09/2019 BORÇELIK ÇELIK SANAYII
TICARET ANONIM ŞIRKETI

GALVANOKS

36 M 2019 06728 19/09/2019 ROM HONEY GROUP SRL Mely fely

37 M 2019 06729 19/09/2019 ROM HONEY GROUP SRL Meli Science

38 M 2019 06730 19/09/2019 ROM HONEY GROUP SRL UNIQUE ROMANIAN FACTOR -
URF

39 M 2019 06731 19/09/2019 SC PROCER GLOBAL SRL ALCOOL discount

40 M 2019 06732 19/09/2019 GIGI SMILES SRL Z ZUPER CURAT Curățenie la
puterea Z

41 M 2019 06733 19/09/2019 OANA-ANCA FIRICA KIKI RIKI MIKI

42 M 2019 06734 19/09/2019 MURGOCI ALEXANDRU-LIVIU 925 luxury wine

43 M 2019 06735 19/09/2019 ETIC PRODUCTION MIX'N'MATCH CHALLENGE
Embrace The Adventure
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NR. 12-14, BL. 1, ET. 1, AP.
9, JUDEŢ ILFOV, COMUNA
DOBROESTI, SAT FUNDENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
OPTICADDY

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice , aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinii, compact-
discuri, DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii
care constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
comunicărilor şi înregistrărilor . scrise, precum
şi compilarea datelor matematice sau statistice,
servicii ale agenţiilor de publicitate şi servicii
precum distribuirea de prospecte, direct sau prin
poştă, sau distribuirea de eşantioane, publicitate
în legătură cu alte servicii, precum cele privind
împrumuturile bancare sau publicitatea prin
radio.

───────

(210) M 2019 06690
(151) 19/09/2019
(732) SERDIM SOLUTION SRL, STR.

BECATEI NR. 2, BL. R4, SC.
F, ET. 1, AP. 282, SECTOR 3,
BUCUREŞTI , BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU, NR. 2,
JUD. BACĂU, BACĂU, 600018

(540)

Asens Aqua

(531) Clasificare Viena: 01.15.15; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.10

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
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.
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

(210) M 2019 06673
(151) 18/09/2019
(732) HDDCADDY SRL, STR. MARULUI
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sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică.

───────

(210) M 2019 06691
(151) 19/09/2019
(732) ALEXANDRU-FLORIN STAN, STR.

BRATASANCA NR. 125, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Trandafirino

(531) Clasificare Viena: 25.01.10; 05.13.25;
26.04.18; 29.01.12

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

clase:
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.

───────

(210) M 2019 06692
(151) 19/09/2019
(732) EDIFICIA STAR CONSTRUCT

S.R.L., B-DUL THEODOR
PALLADY NR. 66, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

HILS PALLADY APARTMENTS

(531) Clasificare Viena: 26.11.03; 26.11.07;
27.05.02; 27.05.10; 27.05.17

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, toate
acestea în legătură cu serviciile solicitate în
clasele 36, 37.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
imobiliare (dezvoltarea şi valorificarea
proiectelor imobiliare).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────
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(210) M 2019 06696
(151) 19/09/2019
(732) Orchid Maintenance SRL, STR.

MAMAIA NR. 158, ETAJ 7, CAM. 2,
JUD. CONSTANTA , CONSTANŢA,
900534, ROMANIA

(540)

ORCHID

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
26.04.16; 01.15.09; 29.01.12

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

clase:
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.

───────

(210) M 2019 06697
(151) 19/09/2019
(732) BERS NOVA SRL, PALOTA NR.

42, JUD. BIHOR, PALOTA , BIHOR,
ROMANIA

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

(540)

BERS NOVA ROCK
YOUR SENSES

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere.

───────
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(210) M 2019 06698
(151) 19/09/2019
(732) ASOCIAȚIA CORALĂ ”CRAI

NOU” - FĂLTICENI, ALEEA
TRANDAFIRILOR, BL. 8, SC. B,
ET. 2, AP. 11, JUDEȚUL SUCEAVA,
FĂLTICENI, SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)
CORALA ”LEON

BĂNCILĂ” FĂLTICENI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 06699
(151) 19/09/2019
(732) SZILARD ALEXANDRU

CHIVEREGA, STR. GABOR ARON
NR. 75, JUDEȚUL HARGHITA,
LOC. ODORHEIU SECUIESC,
535600, HARGHITA, ROMANIA

(540)

sáfrány

(531) Clasificare Viena: 01.15.21; 01.15.15;
01.05.10; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17;
29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru, alb,
portocaliu, verde

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

27. Covoare, carpete, preşuri (covorașe) și
protecții pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agățate pe pereți (nu din
materiale textile).

───────

(210) M 2019 06700
(151) 19/09/2019
(732) SC AGROPAN IMPEX SRL, CALEA

CHIŞINĂULUI NR. 29, CORP C4,
JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CATALIN NEAGU, STR. TUTEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR.1, ET.
3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI, 700730,
ROMANIA

(540)
Bronzează Alba

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție 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 protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2019 06701
(151) 19/09/2019
(732) ETIENNE DISTRIBUTION SRL,

STR. LACUL BUCURA NR.
45, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

saveo

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
26.11.12

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

30. Cafea, cafea verde, cafea aromată, cafea
măcinată, cafea solubilă, cafea decafeinizată,
extracte de cafea, concentrate de cafea, boabe
de cafea, uleiuri de cafea, cafea gata preparată,
băuturi din cafea, capsule de cafea, doze de
cafea, boabe de cafea prăjite, cafea preparată
și băuturi pe bază de cafea, înlocuitori de cafea
(surogate de cafea sau preparate din plante
folosite în loc de cafea), băuturi pe bază de
cafea, cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, mirodenii, șofran (mirodenii), ghimbir
(mirodenii), scorțișoară (mirodenii), mirodenii
uscate, mirodenii (condimente), sare, mirodenii,
arome și condimente, condimente, curry
(condimente), condimente uscate, condimente
comestibile, condimente alimentare, condimente
aromate, arome și condimente.
35. Publicitate, publicitate online, publicitate și
marketing, administrație comercială, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cacao, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ceaiuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cacao.

───────

(210) M 2019 06702
(151) 19/09/2019
(732) CDC NAILS TRAINING S.R.L.,

STR. PETOFI SANADOR NR.
4, CAMERA 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DC Nails Saloon

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

clase:
41. Organizarea de cursuri (instruire),
organizarea și susținerea de conferințe.
44. Servicii de înfrumusețare pentru persoane,
servicii de saloane de înfrumusețare, servicii de
manichiură, servicii de masaj, servicii de sauna,
solarii, servicii de tatuare, servicii de machiaj,
servicii de consiliere în domeniul înfrumusețării.

───────
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(210) M 2019 06703
(151) 19/09/2019
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.

, CALEA SEVER BOCU NR.31,
TIMIŞOARA, JUDEŢUL TIMIŞ, *,
RO, ROMANIA

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

(540)

BISTRO by PROFI BRUTĂRIE,
PATISERIE ȘI ALTE DELICII

(531) Clasificare Viena: 05.07.02; 05.07.16;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
1235C), maro deschis (Pantone
7570C), maro intermediar (Pantone
7516C), maro închis (Pantone 4625C),
roșu (Pantone 1795C)

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

29. Carne, peşte, fructe de mare, păsări şi
carne de vânat, extracte din carne, produse
din care, produse din peşte, înlocuitori de
carne pe bză de legume, fructe şi legume
conservate, congelate, uscate şi fierte, salate
gata preparate, salate de fructe, deserturi pe
bază de iaurturi, deserturi bazate pe fructe,
băuturi pe bază de lapte, băuturi pe bază
de soia, deserturi pe bază de lapte, gustări
(chips-uri) pe bază de cartofi, gustări (chips-
uri) pe bază de legume, gustări (chips-uri) pe
bază de creveţi, măsline preparate, pastă de
măsline preparate, alge comestibile preparate,
flori comestibile, preparate, ciuperci conservate,
fistic, nuci, stafide, alune, arahide, migdale
preparate, seminţe procesate, amestecuri de
fructe confiate, amestecuri de fructe şi nuci
preparate, amestecuri de fructe uscate, batoane
pe bază de nuci, fructe şi seminţe, jeleuri,

dulceţuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, înlocuitori de lapte, produse
din soia, iaurturi cu seminţe, uleiuri şi grăsimi
comestibile, supe, supe creme din legume,
mâncăruri preparate care conţin legume,
mâncăruri preparate care conţin în principal ouă,
produse din peşte preparate, pentru consum
uman, icre de peşte, preparate, mâncăruri
gătite constând în principal din legume, produse
din legume preparate, mâncăruri preparate
constând în totalitate sau în cea mai mare parte
din carne, tahini, produse tartinabile pe bază de
legume, produse tartinabile pe bază de alune,
produse tartinabile pe bază de carne și/sau pete.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
băuturi gata preparate pe bază de cafea,
băuturi gata preparate pe bază de cacao si/sau
ciocolată, băuturi gata preparate pe bază de ceai
(nemedicamentoase), orez, făină preparate din
cereale, popcorn, gustări pe bază de cereale ,
gustari sarate si/sau dulci fabricate din cereale
sub forma expandată și/sau extrudata, cereale
pentru micul dejun, produse pentru micul dejun
ce conțin cereale, batoane de cereale și batoane
energizante, pâine, produse de brutărie, produse
de patiserie, produse de cofetărie, îngheţată
comestibilă, zahăr, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheaţă (apă îngheţată),
feluri de mâncare bazate în special pe orez,
mâncăruri preparate bazate în special pe paste,
pizza, sandvişuri, hot-dog (sandvişuri), humus
(pastă de năut).
32. Ape minerale și carbogazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, băuturi din legume şi sucuri din legume,
smoothies, băuturi granita nealcoolice, siropuri
și alte preparate pentru fabricarea băuturilor.,
ape minerale și carbogazoase și alte băuturi
nealcoolice, smoothie-uri, băuturi răcoritoare,
sorbeturi (băuturi).
35. Publicitate, servicii de comenzi on-line,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, de produse
alimentare şi băuturi destinate consumului
uman (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 sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web, organizarea de târguri și
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
închirierea automatelor pentru vânzarea de
produse, prezentarea produselor în mediile de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
19/09/2019

comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de cafenea, servicii de bufet, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii de restaurant,
servicii de bufet pentru gustări(snack-bar),
servicii de cofetărie.

───────

(210) M 2019 06704
(151) 19/09/2019
(732) DACIANA ANCA TARAȘI,

STR. CLUJ NR. 69, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011492,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MELINIS Natura regăsită

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 26.01.03;
26.01.14; 05.01.05; 05.05.19; 05.03.13;
02.05.03; 02.05.27; 27.05.01; 27.05.17

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

5. Substanțe dietetice de uz medicinal.
29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și gătite.
30. Miere, sirop de melasă.

───────

(210) M 2019 06705
(151) 19/09/2019
(732) BILLA S.R.L., STR. 1, NR.

187, JUDEȚUL MARAMUREȘ,
TĂUȚII MĂGHERĂUȘ, 437345,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP. 3, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430293, ROMANIA

(540)

CENTRO RESTAURANT

(531) Clasificare Viena: 11.03.02; 11.03.20;
27.05.01; 27.05.11; 29.01.12

(591) Culori revendicate:bordo închis, vișiniu
închis

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

43. Servicii de alimentație publică.
───────
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(210) M 2019 06706
(151) 19/09/2019
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

ile de la ville RESIDENCE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.06

(591) Culori revendicate:alb, negru, gri
deschis

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii de clădiri.
43. Cazare temporară.
45. Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor, servicii personale şi
sociale oferite de terţi pentru satisfacerea unor
nevoi individuale

───────

(210) M 2019 06707
(151) 19/09/2019
(732) SC 380 V SRL, ALEEA

MESTECENILOR, NR. 5/17, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 400348,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ VIŞOIU LILIAN
CĂTĂLIN, BD. UNIRII NR. 74, BL.
J3B, SC. 3, ET. 3, AP. 41, SECTOR
3, BUCURESTI, 031021, ROMANIA

(540)

TREZORERIA
DOCUMENTELOR

(531) Clasificare Viena: 26.11.08; 26.11.25;
27.05.01

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

6. Hale metalice pentru depozitare, cutii
metalice utilizate pentru depozitare
9. Dispozitive şi suporturi magnetice pentru
stocarea de date.
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, maşini de scris, adezivi pentru
papetărie sau menaj, materiale didactice şi de
instruire, foi, folii şi pungi din material plastic
pentru împachetare şi ambalare, rastele pentru
arhivarea documentelor, cutii de dosare pentru
depozitarea documentelor oficiale şi personale
din carton sau plastic, maşini pentru birou
pentru plierea documentelor, maşini pentru
birou pentru sortarea documentelor, maşini
pentru împreunarea documentelor, pentru birou,
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, clişee, sacoşe şi articole pentru
ambalare, împachetare şi depozitare din hârtie,
carton sau plastic, cutii de depozitare a
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registrelor din carton ondulat, cutii de dosare
pentru depozitarea documentelor oficiale şi
personale, articole de papetărie şi materiale
educative, echipament pentru imprimare şi
legare pentru birou, cărţi, materiale de legătorie
cărţi şi documente, ongleuri (legătorie), sfoară
de legătorie, benzi de legătorie (legătorie
de cărţi), pânză pentru legătorie, articole de
legătorie, folii de plastic cu buzunăraşe pentru
păstrarea chitanţelor, folii pentru documente,
mape pentru documente, markere pentru
documente, documente de prezentare tehnică,
lichide de corectare pentru documente, suporturi
de birou pentru documente, tăvi de birou
pentru documente, suporturi de ştampile pentru
documente, aparate pentru plastifiat documente,
dispozitive care distrug documente, dosare
pentru documente sub formă de portofel, benzi
impregnate cu cerneală pentru maşinile de
reprodus documente, maşini de tăiat pentru
birou (ghilotine), tocătoare de hârtie (articole
de birou), şine de legare, cutii din hârtie
sau carton, mape pentru stocare de negative,
aparate şi maşini de legătorie (echipamente de
birou), cromolitografii, dosare pentru documente
(papetărie), laminatoare de documente pentru
birou, suporturi pentru documente (papetărie),
dispozitive pentru sigilarea plicurilor, pentru
birou, dosare (rechizite de birou), mape pentru
hârtii, dosare din plastic pentru hârtii, tipărituri
grafice, reproduceri grafice, dispozitive de
etichetare manuale, litografii, bibliorafturi pentru
manipularea foilor detaşabile, bibliorafturi cu
inele, aparate de numerotare, perforatoare de
birou, maşini de tăiat hârtia, mărunţitoare de
hârtie pentru utilizare la birou, ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
materiale tipărite, forme de tipar, publicaţii
tipărite, tipărituri (gravuri), perforatoare (rechizite
de birou), ştampile de sigilare, ceară de sigilare,
maşini de sigilare pentru birou, compuşi de
sigilare pentru papetărie, sigilii cu pecete, sigilii
(ştampile), benzi autoadezive pentru papetărie
sau de uz casnic, etichete de securitate (sigilii
din hârtie), plăci cu denumiri de firme din
hârtie sau carton, folie de argint, prese de
capsare (rechizite de birou), litere din oţel, cutii
de matriţe, plăci de matriţe, matriţe, şabloane
(papetărie), şabloane de copiere, hârtie de
calc, ace de punctare pentru desen, hârtii
de transfer (decalcomanii), decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), caractere (numere şi
litere), litere (caractere), maşini de scris electrice
sau neelectrice, materiale de scris, truse cu
instrumente de scris (papetărie), instrumente de
scris.

20. Cutii din lemn pentru depozitare, rafturi de
depozitare, cutii de depozitare din lemn, nu din
metal sau carton, mobilier pentru arhivare.
22. Sacoşe şi saci pentru împachetare,
depozitare şi transport.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
pregătire de documente, reproducere de
documente, copiere de documente pentru
terţi, reproducere de documente (servicii de
fotocopiere), arhivarea documentelor sau a
benzilor magnetice (funcţii de secretariat),
servicii de administrare a arhivei, respectiv
indexarea documentelor pentru terţi, verificarea
prelucrării datelor, prelucrare electronică
a datelor, servicii de consultanţă privind
prelucrarea electronică a datelor, consultanţă
privind prelucrarea datelor, servicii de gestionare
a datelor, compilare computerizată a datelor
din gestiunea stocurilor, servicii de procesare
a datelor on-line, colectare de date,
transcriere de date, prelucrare de date,
verificare de date computerizate, actualizare
şi întreţinere de date din baze de date
informatice, consultanţă privind gestiunea
documentelor de afaceri, servicii de redactare
de texte publicitare, prelucrarea administrativă
a datelor, reproducerea de arhive (documente),
pregătirea de documente publicitare, întocmirea
de documente comerciale, analiza datelor
comerciale, verificarea prelucrării datelor,
furnizare de date comerciale, prelucrare de
date informatice, compilare de date matematice,
compilare de date în baze de date electronice,
compilare de date statistice, elaborare de date
statistice comerciale, compilare de date pentru
terţi, servicii de prelucrare de date, servicii de
introducere de date, marketing de bază de
date, servicii de recuperare de date, servicii
de gestionare a datelor, compilare de baze de
date computerizate, prelucrare de date pentru
întreprinderi comerciale, servicii de înregistrare
de date statistice, servicii de compilare de
date statistice, servicii de transcriere de date
statistice, controlul stocurilor cu ajutorul bazelor
de date, înregistrarea de comunicate scrise şi
de date, servicii de informare privind prelucrarea
de date, compilarea informaţiilor în baze de
date computerizate, servicii de birou pentru
colectarea electronică de date, servicii de birou
pentru manipularea electronică de date, servicii
de birou pentru regruparea electronică de date,
compilare şi sistematizare a comunicaţiilor şi
datelor scrise, servicii de localizare a stocurilor
în baze de date, compilare şi sistematizare
de informaţii în baze de date, colectare de
date statistice în scopuri comerciale sau pentru
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afaceri, culegere şi sistematizare de informaţii
în baze de date informatice, compilare şi
introducere de informaţii în baze de date
informatizate, servicii de înregistrare de date
statistice, transcriere de comunicări, transcrierea
comunicărilor (lucrări de birou), înregistrare şi
transcriere de comunicări scrise, servicii de
transcriere de date statistice, sistematizarea
informaţiilor în fişiere electronice, colectarea şi
sistematizarea datelor de afaceri, compilare şi
sistematizare a comunicaţiilor şi datelor scrise,
compilare şi sistematizare de informaţii în baze
de date, culegere şi sistematizare de informaţii
în baze de date informatice, compilarea
şi sistematizarea de informaţii în baze de
date computerizate, compilare de informaţii
comerciale, compilare de registre comerciale,
compilare de date matematice, compilare
de date statistice, compilare de informaţii
despre societăţi, compilare de informaţii în
registre computerizate, pregătire şi compilare de
rapoarte şi informaţii de afaceri şi comerciale,
compilare şi analiză de informaţii şi date cu
privire la managementul afacerilor, pregătire
de documente, reproducere de documente,
înregistrare şi transcriere de comunicări scrise,
servicii de înregistrare de date statistice,
asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative, prelucrarea administrativă a
datelor, servicii administrative pentru preluarea
comenzilor.
37. Construcţii şi demolări de clădiri, servicii
de întreţinere pentru conservarea unui obiect
în stare iniţială fără a schimba vreuna dintre
proprietăţile sale, reparaţii şi întreţinere de
clădiri, reparaţii sau întreţinere de maşini şi
aparate de tipărire sau de legătorie de cărţi,
construcţia şi repararea depozitelor.
38. Transmisie de documente computerizate,
transmisie de documente prin fax, servicii de
comunicaţii, şi anume transmisie electronică a
datelor şi documentelor printre utilizatorii de
calculatoare, transmisii de date, transmiterea
documentelor online printr-o reţea globală de
calculatoare, furnizarea accesului la date sau
documente stocate în format electronic în fişiere
centrale pentru consultare de la distanţă, servicii
pentru transmisia electronică de documente,
transmiterea fişierelor digitale, transmitere şi
retransmitere electronică de sunete, imagini,
documente, mesaje şi date, transmisie de date
electronice, comunicări electronice de date,
transmisie electronică de date, servicii de
difuzare date, trimitere, recepţie şi retrimitere de
mesaje electronice.
39. Transport de documente, servicii de
depozitare, stocare, stocare de documente,

ridicare de documente, expediere de
documente, livrare de documente, stocare
fizică de înregistrări documentare, livrare de
documente prin mijloace neelectronice, furnizare
de informaţii despre livrarea de documente,
scrisori şi pachete, colectare, transport şi
livrare de produse, documente, colete şi
corespondenţă, suporturi fizice de stocare a
datelor sau a documentelor electronice, stocare
fizică a datelor, documentelor, fotografiilor
digitale, muzicii, imaginilor, jocurilor video şi de
calculator, stocate în format electronic, servicii
de împachetare şi ambalare a bunurilor înainte
de expediere, transportul aerian, transportul cu
maşini blindate, servicii de curierat (mesaje
sau mărfuri), transportul protejat al bunurilor de
valoare, închirierea de depozite, transportul şi
depozitarea deşeurilor, închirierea containerelor
de depozitare, depozitarea fizică a datelor
sau documentelor stocate electronic, ridicare
de pachete, ridicare de încărcături, ridicare
şi livrare de scrisori, ridicare şi livrare de
colete şi produse, transport şi livrare de bunuri,
transport de marfă şi cargo, servicii poştale şi
de curierat, depozitare de pachete, depozitare
de colete, depozitare temporară de livrări,
servicii de depozitare securizat (transport),
servicii de depozitare de colete, închirieri de
unităţi de depozitare, închirierea de spaţii pentru
depozitare, depozitare de produse în magazii,
servicii de consultanţă în materie de depozitare,
închiriere de cutii de carton pentru depozitare,
închirierea de containere pentru depozitare şi
înmagazinare, furnizare de informaţii despre
servicii de depozitare temporară, închiriere
de unităţi şi containere, pentru depozitare şi
transport, servicii de închiriere în legătură cu
transport şi depozitare, prestare de servicii şi
furnizare de instalaţii pentru depozitare, furnizare
de informaţii despre închirierea de spaţii de
depozitare, consultanţă în domeniul serviciilor de
depozitare, oferită de call center-uri şi de hotline-
uri.
40. Distrugerea documentelor, legare de
documente, imprimare de documente de pe
suporturi digitale, servicii de tipărire digitală
la cerere de cărţi şi alte documente, servicii
de încapsulare a materialelor în foi pentru
documente, tratarea şi prelucrarea hârtiei,
tipărire litografică, tipărire offset, laminare,
finisarea hârtiei, imprimarea de modele, servicii
de culegere tipografică, servicii de fotoculegere,
servicii de modelare sub contract, imprimare
fotografică, fotogravură, developarea filmelor
fotografice, tipărire (imprimare), imprimare
serigrafică, refolosire creativă (reciclarea
deşeurilor), închirieri de echipament de legătorie,
colecţionare (legătorie) de materiale copiate,
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servicii de finisare a tipăriturilor (legătorie),
legătorie, furnizarea de informaţii despre servicii
de legătorie, servicii de diazotipie pentru
copierea documentelor, distrugerea deşeurilor
şi a gunoaielor, incinerarea deşeurilor şi a
gunoiului, tratarea deşeurilor (transformare),
imprimare 3D personalizată pentru alţii,
informaţii despre tratarea materialelor, tratarea
deşeurilor (transformare).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii de bibliotecă,
servicii de arhivă de bibliotecă, administrare
de biblioteci cu servicii de împrumut, servicii
de bibliotecă online, şi anume furnizare de
servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, servicii de bibliotecă
cu privire la date stocate şi recuperate prin
mijloace electronice, servicii de bibliotecă cu
privire la documente stocate şi recuperate
prin mijloace electronice, servicii de bibliotecă
electronică pentru furnizare de informaţii
electronice (inclusiv informaţii de arhivă) sub
formă de texte şi de informaţii audio şi/sau
video, biblioteci de cercetare dotate cu lucrări de
referinţă şi arhive documentare, tehnoredactare
computerizată electronică, servicii de punere
în pagină, altele decât pentru scop publicitar,
servicii de împrumut ale bibliotecii, microfilmare,
publicarea cărţilor, servicii de bibliotecă şi
închiriere de produse media.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză
industrială şi de cercetare industrială, crearea
şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor
de calculator, stocarea electronică a datelor,
servicii pentru securitatea datelo, salvarea
externă a datelor, compresia digitală a
datelor computerizate, pregătire referitoare
la procesarea datelor, consultanţă pentru
recuperarea datelor informatice, autentificarea
datelor prin tehnologia blockchain, dezvoltare
de programe pentru procesarea datelor, servicii
de backup al datelor electronice, servicii de
backup de date, închiriere de programe pentru
procesarea datelor, închiriere de software pentru
prelucrarea datelor, consultanţă cu privire la
securitatea datelor, servicii de duplicare şi
conversie a datelor, criptografierea datelor şi
servicii de codificare, închirieri de sisteme de
prelucrare a datelor, stocare electronică video,
stocare electronică de documente, stocare
electronică de fişiere şi documente, servicii
de stocare electronică pentru arhivare de
date electronice, servicii de stocare electronică
pentru arhivare de baze de date, servicii de

stocare electronică pentru arhivare de baze
de date, imagini şi alte date electronice,
comprimare de date pentru stocarea electronică,
digitalizarea documentelor (scanare), scanare
de imagini (conversie de pe suporturi fizice
pe suporturi electronice) , exploatare de
date, decodare de date, recuperare de date
informatice, servicii de transfer de date,
dezvoltare de baze de date, închiriere de
suporturi de date, cloud computing, servicii ale
unui furnizor de găzduire cloud, serviciu privat
de furnizare de găzduire cloud, furnizare de
medii informatice virtuale prin tehnica informatică
cloud, găzduire de servere şi software pentru
controlul accesului ca serviciu (ACaaS), salvare
electronică de documente şi e-mailuri arhivate,
întreţinerea bazelor de date, conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor şi a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în format
fizic, servicii de criptare a datelor, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin
acces de la distanţă, monitorizarea sistemelor
de calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securităţii,
cercetare ştiinţifică şi tehnologică referitoare la
cartografierea brevetelor, cercetare în domeniul
construcţiilor de clădiri, design grafic pentru
materiale promoţionale, recuperarea datelor
de pe calculator, scriere tehnică, închirierea
serverelor web, proiectare de construcţii, stocare
de date online, proiectare de baze de date,
compresia digitală a datelor computerizate,
redactare tehnică, digitalizarea documentelor
(scanare), servicii pentru digitalizarea hărţilor,
servicii pentru digitalizarea graficelor, digitalizare
de sunete şi imagini.
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, autentificare de documente juridice,
marcaj de securitate a documentelor, servicii de
pază, cercetare juridică, servicii de pregătire a
documentelor juridice, monitorizarea alarmelor
de securitate şi antifurt.

───────
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(210) M 2019 06708
(151) 19/09/2019
(732) ANCA NEGESCU, STR. FABRICA

DE CARAMIDA NR. 1A, VILA
60, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Curandera

(531) Clasificare Viena: 01.07.07; 02.09.04;
24.17.02; 27.05.01; 27.05.04

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

14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 06710
(151) 19/09/2019
(732) GEORGIANA SPATARU, STR.

BASARABIEI BL. 1, SC. 3, ET. 4,
AP. 30, JUDEŢUL MARAMUREŞ,
SIGHETUL MARMATIEI,
MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)
GEOGRAFIA INIMII

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ
online şi offline cu produse diverse.

39. Transport , ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 06711
(151) 19/09/2019
(732) IOAN-BOGDAN COJOC, BD.

DACIA NR. 9, BL. 9, SC. A, ET. 4,
AP. 19, JUDEŢUL NEAMŢ, PIATRA
NEAMT, NEAMȚ, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ PRISTAVU, STR.
N. DASCALESCU NR. 11, BL. T3,
SC. F, AP. 70, JUDEȚUL NEAMȚ,
PIATRA NEAMȚ, ROMANIA

(540)

aici.ro

(531) Clasificare Viena: 24.15.21; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.04; 29.01.12

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

clase:
35. Regruparea în beneficiul terţilor a unei
varietăţi de bunuri pentru a da posibilitatea
clienţilor să vadă şi să cumpere acele
bunuri, acestea putând fi asigurate prin
magazine en-gros, en-detail, prin cataloage
de vânzare, prin corespondenţă sau mijloace
electronice cum ar fi site-urile web sau
al emisiunilor de teleshoping, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou.
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38. Servicii care permit unei persoane să
vorbească cu alta şi/sau să transmită mesaje de
la o persoană la alta, servicii de comunicare prin
intermediul internet-ului.

───────

(210) M 2019 06712
(151) 19/09/2019
(732) DANA GABRIELA ROŞOIU, STR.

HĂRMANULUI NR. 29, BL. 2, SC.
B, AP. 17, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Impera FASHION DESIGN

(531) Clasificare Viena: 03.01.16; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 06713
(151) 19/09/2019
(732) ADRIAN-ALEXANDRU STANCU,

STR. GRAPEI NR. 44, SECTOR
5, BUCURESTI, 052236,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
JAMEIA

(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.

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).
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.
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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 06714
(151) 19/09/2019
(732) CONSULTING PARTENER SRL,

STR. ALEXANDRU SLATINEANU
NR. 6, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

ŞCOALA OFTALMOLOGICĂ
DE VARĂ

(531) Clasificare Viena: 16.03.13; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:alb (RGB
254,254,254), verde (Pantone 7459C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 06715
(151) 19/09/2019
(732) CRISTIAN-MATEI MOVILĂ,

STR. DUMBRAVA ROŞIE NR.
20, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

UNFINISHED

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

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

───────

(210) M 2019 06716
(151) 19/09/2019
(732) SC MUCABO TRADING SRL,

VALEA ARGESULUI NR. 8, BL.
M23, ET. 10, AP. 61, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Dec'Or' Dă suflet casei tale

(531) Clasificare Viena: 05.13.01; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2019 06717
(151) 19/09/2019
(732) PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT,

STR. KISELEFF NR. 10, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 01146, ROMANIA

(540)

LUPTĂM PENTRU
FIECARE ROMÂN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
9. Suporturi magnetice online cuprinzând afişe,
clipuri electorale, materiale publicitare pentru
campaniile electorale.
16. Afişe, clipuri electorale (tipizate), material
publicitar, ziare, reviste în scopul campaniilor
electorale.
35. Publicitate electorală prin toate sursele
mass-media, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Strângerea de fonduri în scopuri electorale.
41. Organizarea de mitinguri, intruniri, congrese,
organizarea de conferinţe, organizarea şi
susţinerea de seminarii, instruire, furnizarea de
publicaţii electronice.
45. Servicii juridice, servicii personale şi sociale
pentru satisfacerea de nevoi individuale,
cercetări juridice.

───────
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(210) M 2019 06718
(151) 19/09/2019
(732) PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT,

STR. KISELEFF NR. 10, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 01146, ROMANIA

(540)

LUPTĂM PENTRU
FIECARE ROMÂN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
9. Suporturi magnetice online cuprinzând afişe,
clipuri electorale, materiale publicitare pentru
campaniile electorale.
16. Afişe, clipuri electorale (tipizate), material
publicitar, ziare, reviste în scopul campaniilor
electorale.
35. Publicitate electorală prin toate sursele
mass-media, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Strângerea de fonduri în scopuri electorale.
41. Organizarea de mitinguri, intruniri, congrese,
organizarea de conferinţe, organizarea şi
susţinerea de seminarii, instruire, furnizarea de
publicaţii electronice.
45. Servicii juridice, servicii personale şi sociale
pentru satisfacerea de nevoi individuale,
cercetări juridice.

───────

(210) M 2019 06719
(151) 19/09/2019
(732) PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT,

STR. KISELEFF NR. 10, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 01146, ROMANIA

(540)

LUPTĂM PENTRU
FIECARE ROMÂN

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 29.01.14;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru, gri,
grena

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

9. Suporturi magnetice online cuprinzând afişe,
clipuri electorale, materiale publicitare pentru
campaniile electorale.
16. Afişe, clipuri electorale (tipizate), material
publicitar, ziare, reviste în scopul campaniilor
electorale.
35. Publicitate electorală prin toate sursele
mass-media, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Strângerea de fonduri în scopuri electorale.
41. Organizarea de mitinguri, intruniri, congrese,
organizarea de conferinţe, organizarea şi
susţinerea de seminarii, instruire, furnizarea de
publicaţii electronice.
45. Servicii juridice, servicii personale şi sociale
pentru satisfacerea de nevoi individuale,
cercetări juridice.

───────
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(210) M 2019 06720
(151) 19/09/2019
(732) PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT,

STR. KISELEFF NR. 10, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 01146, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 29.01.14;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru, gri,
grena

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

9. Suporturi magnetice online cuprinzând afişe,
clipuri electorale, materiale publicitare pentru
campaniile electorale.
16. Afişe, clipuri electorale (tipizate), material
publicitar, ziare, reviste în scopul campaniilor
electorale.
35. Publicitate electorală prin toate sursele
mass-media, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Strângerea de fonduri în scopuri electorale.
41. Organizarea de mitinguri, intruniri, congrese,
organizarea de conferinţe, organizarea şi
susţinerea de seminarii, instruire, furnizarea de
publicaţii electronice.
45. Servicii juridice, servicii personale şi sociale
pentru satisfacerea de nevoi individuale,
cercetări juridice.

───────

(210) M 2019 06721
(151) 19/09/2019
(732) SILVIU ANDREI VLĂDĂREANU,

STR. ANDREI MURESANU NR. 53,
BL. A6, AP. 12, JUDEŢ PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)
Valachorum

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2019 06722
(151) 19/09/2019
(732) SILVIU ANDREI VLĂDĂREANU,

STR. ANDREI MURESANU NR. 53,
BL. A6, AP. 12, JUDEŢ PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)
Valahorum

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2019 06723
(151) 19/09/2019
(732) ROMCHIM PROTECT SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 340A, JUDEŢUL
BACĂU, FILIPEŞTI, 607185,
BACĂU, ROMANIA

(540)
SMART GUARD HYDRO

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
19/09/2019

(210) M 2019 06724
(151) 19/09/2019
(732) CENTRUL MEDICAL UNIREA

SRL, BD. ION IONESCU DE
LA BRAD NR. 5B, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013811, ROMANIA

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

(540)

WIKIMEDICA BY
REGINA MARIA

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.13

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
marketing, marketing prin televiziune, radio,
telecomunicații, e-mail și internet sau orice altă
platformă electronică interactivă, administrarea
comerciala a licentelor produselor si a serviciilor
pentru terti, raspandirea materialelor publicitare,
închiriere de echipamente de birou, recrutare de
locuri de muncă, consultanță de recrutare a forței
de muncă, servicii de birouri de ocupare a forței
de muncă, consiliere pentru ocuparea forței de
muncă, servicii caritabile, și anume organizarea
și desfășurarea programelor de voluntariat și a
proiectelor de servicii comunitare, toate serviciile
mentionate mai sus sunt in legatura cu serviciile
din clasa 44.
44. Servicii medicale şi servicii conexe activităţii
medicale, servicii de igienă şi de îngrijire
a frumuseţii pentru oameni sau animale,
servicii farmaceutice, testare genetică în scopuri
medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale, servicii de analize medicale, servicii

spitaliceşti, servici de tratament de fertilitate
pentru persoane, servicii de chirurgie oculară
cu laser, asistenţă medicală, servicii medicale şi
pentru sănătate referitoare la adn, genetică şi
testarea genetică, consultanţă privind asistenţa
medicală oferită de doctori şi de alt personaj
medical specializat, consultaţii medicale, servicii
oferite, de laboratoare medicale pentru analiza
probelor de sânge recoltate de la pacienţi,
servicii de tratament medical, terapii medicale,
servicii oferite de clinici medicale, consultanţă
privind îngrijirea sănătăţii, furnizare de informaţii
şi noutăţi în domeniul medicinei, consiliere în
materie de sănătate, consultanţă profesională în
materie de, sănătate, consultanţă în domeniul
nutriţiei şi al dietelor, servicii de furnizare
de informaţii medicale, consultanţă în nutriţie,
furnizare de informaţii despre suplimente
dietetice şi nutritive, furnizare de informaţii în
materie de sănătate, furnizare de servicii online
de fişe medicale, cu excepţia odontologiei,
furnizare de servicii privind programe de
sănătate, servicii consultative în domeniul
dieteticii,
servicii de consultanţă în domeniul asistentei
medicale, servicii de consultanţă referitoare
la îngrijirea sănătăţii, servicii de informare cu
privire la asistenţa sanitară, servicii de informare
şi consiliere cu privire la sănătate, servicii
de îngrijire medicală, studii de evaluare a
sănătăţii, studii de evaluare a riscului privind
starea de sănătate, supervizare de programe
de pierdere în greutate, servicii de formare
profesională în domeniul medical, publicare
de texte medicale, consiliere în materie de
pregătire medicală, furnizare de informaţii cu
privire la prevenirea diferitelor boli, toate cele
menţionate mai sus sunt furnizate şi online
prin intermediul internetului sau al oricărei alte
platform electronice interactive oferite de servicii
de laboratoare medicale.

───────

(210) M 2019 06725
(151) 19/09/2019
(732) MARIA CONSTANTIN, STR.

GRIGORE MORA NR. 20, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
MARIA CONSTANTIN

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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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.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 06726
(151) 19/09/2019
(732) SANIENCE SRL, STR. FREDERIC

CHOPIN NR. 1A, AP. 2, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL. C14,
SC. B, AP. 41, SECTOR 6; OP 23,
CP11, BUCUREŞTI, 061791

(540)
CYMBIO

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
41. Educație, instruire, divertisment, 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
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.

───────
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(210) M 2019 06727
(151) 19/09/2019
(732) BORÇELIK ÇELIK SANAYII

TICARET ANONIM ŞIRKETI, ATA
MAHALLESI 125 NOLU SOKAK
NR. 1, GEMLIK

, BURSA, TURCIA
(740) NESTOR NESTOR DICULESCU

KINGSTON PETERSEN -
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
BARBU VĂCĂRESCU NR. 201,
GLOBALWORTH TOWER, ET. 17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020276

(540)

GALVANOKS

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

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
165 Coated/Pantone 165 Uncoated), gri
(Pantone 7544 Coated/Pantone 7544
Uncoated)

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

2. Metale sub formă de folie şi pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă.
6. Minereuri din metale nepreţioase, metale
comune şi aliaje ale acestora şi produse
semiprelucrate realizate din aceste materiale,
materiale metalice pentru construcţii, plăci şi
etrieri din metale comune pentru construcţii,
metale comune sub formă de placă, lingou, bară,
profil (ţeavă), ţiglă şi tablă.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri, şi anume metale
sub formă de folie şi pulbere pentru utilizare
în vopsire, decorare, tipărire şi artă, minereuri
din metale nepreţioase, metale comune şi aliaje
ale acestora şi produse semiprelucrate realizate
din aceste materiale, materiale metalice pentru
construcţii, placi şi etrieri din metale comune
pentru construcţii, metale comune sub formă de
placă, lingou, bară, profil (ţeavă), ţiglă şi tablă,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, al punctelor de vânzare

cu ridicata, prin mijloace electronice sau prin
cataloage cu comanda prin poştă.
40. Tratarea metalelor comune.

───────

(210) M 2019 06728
(151) 19/09/2019
(732) ROM HONEY GROUP SRL, STR.

GRADINARI NR. 1, JUD. IASI ,
IASI , IAȘI, ROMANIA

(540)

Mely fely

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.13; 01.15.15

(591) Culori revendicate:galben (Pantone 130
C), maro (Pantone 4695 C)

(511) 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.
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).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2019 06729
(151) 19/09/2019
(732) ROM HONEY GROUP SRL, STR.

GRADINARI NR. 1, JUD. IASI ,
IASI , IAȘI, ROMANIA

(540)

Meli Science

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 27.03.15; 19.11.13; 01.15.21

(591) Culori revendicate:mov (Pantone PMS
2425), galben (Pantone PMS 1215U)

(511) 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.
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).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 06730
(151) 19/09/2019
(732) ROM HONEY GROUP SRL, STR.

GRADINARI NR. 1, JUD. IASI ,
IASI , IAȘI, ROMANIA

(540)

UNIQUE ROMANIAN
FACTOR - URF

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.18; 26.01.21; 24.05.01;
24.05.25; 24.11.18; 03.13.04

(591) Culori revendicate:galben (Pantone 130
C), maro (Pantone 4695 C)

(511) 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.
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).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2019 06731
(151) 19/09/2019
(732) SC PROCER GLOBAL SRL ,

STR. LÂNĂRIEI NR. 93-95, ET.
2, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ALCOOL discount

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

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

35. Servicii de comerţ (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor
de băuturi alcoolice (exceptând transportul lor),
prezentarea pentru vânzare prin toate mijloacele
de comunicare, inclusiv on line prin intermediul
unui site web specializat, astfel încât terţii să
le cunoască şi să le achiziţioneze comod,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii pentru aceste produse, informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori în legatură
cu aceste produse, naţionale şi/sau din import,
inclusiv servicii de asistenţă şi consultanţă,
servicii de agenţie de import-export, servicii
oferite de lanţuri de magazine.

───────

(210) M 2019 06732
(151) 19/09/2019
(732) GIGI SMILES SRL, STR. MARTIR

OCTAVIAN TINTARU NR. 5, SC. C,
AP. 24, JUD. TIMIŞ, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, B-DUL CAROL I NR. 4, CORP
A, ET. 1, BIROU 107, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

Z ZUPER CURAT
Curățenie la puterea Z

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.21

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

clase:
37. Servicii de spălătorie, curăţătorie,
recondiţionare, călcare îmbrăcăminte, rufe,
netezire cu aburi a îmbrăcămintei, întreţinere,
curăţare, reparare blănuri şi articole de piele,
spălătorie şi curăţătorie automobile, servicii
de curățenie, servicii de curățenie industrială,
servicii de curățenie prin intermediul alpinismului
utilitar, furnizare de servicii de curățenie,
servicii de curățenie pentru case din complexe
rezidențiale, servicii de curățenie pentru birouri,
pe bază de contract, servicii de curățenie pentru
case particulare, servicii de curățenie în uzine
industriale, servicii de curățenie a școlilor, servicii
de curățenie pentru hoteluri, servicii de curățenie
pentru birouri.
40. Servicii de vopsitorie, tratarea, vopsirea
blănurilor, pielii, retuşarea îmbrăcămintei
(servicii de croitorie), tratarea ţesăturilor şi
textilelor, tratament de materiale.

───────
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(210) M 2019 06733
(151) 19/09/2019
(732) OANA-ANCA FIRICA, STR.

DIONISIE LUPU NR. 57, ET. 1,
AP. 1, SECTOR 1, BUCURESTI,
010457, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
KIKI RIKI MIKI

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2019 06734
(151) 19/09/2019
(732) MURGOCI ALEXANDRU-LIVIU,

STR. CALIMAN NR. 25, JUDEŢUL
PRAHOVA, , PLOIEŞTI , PLOIEŞTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) KEYPI - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., STRADA TURDA NR. 127,
BL.2, SC. C, AP. 91, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 01

(540)

925 luxury wine

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.07.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vinuri.
35. Servicii de comerţ (vânzare en gros sau en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor de vinuri
de toate
categoriile, prezentarea acestora pentru vânzare
şi vânzarea prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv
online prin intermediul unui site web specializat,
astfel încât terţii să le cunoască şi să le
achiziţioneze

comod, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii pentru aceste produse,
informaţii, sfaturi
comerciale şi servicii de asistenţă comercială
pentru consumatori, servicii de agenţii de import-
export cu produse
de tipul celor sus-menţionate, servicii oferite de
un lanţ de magazine şi magazine online.

───────

(210) M 2019 06735
(151) 19/09/2019
(732) ETIC PRODUCTION, STR. VASILE

ALECSANDRI NR. 1B, BL. 1, AP.
17, JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(740) KEYPI-AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. TURDA, NR. 127, BL. 2, SC.
C, AP.91, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MIX'N'MATCH CHALLENGE
Embrace The Adventure

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 24.17.25;
11.03.02; 26.04.02; 26.04.18

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

35. Servicii de publicitate, marketing si
promovare a competițiilor de barmani, prin toate
mijloacele de
comunicare, inclusiv online prin rețele sociale,
website propriu/ale terților sau platforme
multimedia,
informare, asistență, informații comerciale
şi consiliere pentru barmani referitoare la
înscrierea si
participarea la concursuri si competiții de
barmani, producția de clipuri publicitare,
publicarea de texte
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publicitare in mediul online și offline, postarea
de afișe publicitare, răspândirea materialelor
publicitare şi de
promovare, compilarea statisticilor şi a
informațiilor în baze de date computerizate, toate
acestea in legătură
cu competițiile de barmani, naționale sau
internaționale.
41. Organizarea, coordonarea, planificarea si
desfășurarea de competiții de/pentru barmani cu
scop de divertisment, servicii de educație
în domeniul consumului responsabil de băuturi
preparate de barmani profesioniști.

───────


