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Cereri Mărci publicate în 26/11/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 08154

(151)
19/11/2019

(732)
LUDIQUE BRAND SRL

Ludique

2 M 2019 08185

19/11/2019

MUAAWIA SAMER

LITTLE BUNNY

3 M 2019 08252

19/11/2019

CALIPSO SRL

VitaGO

4 M 2019 08253

19/11/2019

SC PARC HOTELS SA

NOSTALGIA LA PARC

5 M 2019 08254

19/11/2019

CRISTINA NISIPASU

NUWE

6 M 2019 08255

19/11/2019

PARC HOTELS SA

NOSTALGIA LA PARC

7 M 2019 08256

19/11/2019

PARC HOTELS SA

NOSTALGIA LA PARC

8 M 2019 08257

19/11/2019

S.C. TAMABRIFRUCT S.R.L

FructeMAG

9 M 2019 08258

19/11/2019

ANAMARIA-IOANA RĂHĂU

CÂTE-N LUNĂ ŞI-N STELE
jucării din lemn

10 M 2019 08259

19/11/2019

S.C. DIGITALICUS ON LINE
S.R.L.

www.merg.ro

11 M 2019 08260

19/11/2019

FELDRAG IMPEX S.R.L.

FELDRAG

12 M 2019 08261

19/11/2019

S.C. STUDIO MUZELE S.R.L.

MUZELE

13 M 2019 08262

19/11/2019

S.C. PLAYFUL SOFTWARE
S.R.L.

Jobful

14 M 2019 08263

19/11/2019

S.C. DAB IT OUTSOURCING
S.R.L.

DABSTORE.RO

15 M 2019 08264

19/11/2019

UZYAP S.R.L.

Trandafirii Veseli

16 M 2019 08265

19/11/2019

MAISON DU CAFE SRL

DRACULA'S BLOODY COFFEE
Maison du Cafe

17 M 2019 08266

19/11/2019

SC PESCMAR FISHING SRL

PĂSTRĂVĂRIA din porumbi NU
TOŢI PEŞTII SUNT LA FEL, AL
NOSTRU FACE DIFERENŢA

18 M 2019 08267

19/11/2019

ALINA VERONICA MOTRUC

OMINI Materna

19 M 2019 08268

19/11/2019

S.C. NATURAL FOOD
DISTRIBUTION S.R.L.

FLOAREA VIEŢII

20 M 2019 08269

19/11/2019

RICSOMTRE SRL

Transylvania is a way of life

21 M 2019 08270

19/11/2019

MAISON DU CAFE SRL

Cafea Marghiloman Maison du
Cafe

22 M 2019 08271

19/11/2019

EMIL CATALIN VOICA

UNIRENT

23 M 2019 08272

19/11/2019

L.C. Empire of design SRL

DOTY

2

(540)
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
24 M 2019 08273

(151)
19/11/2019

(732)
COUNSEL GROUP
FRANKFURT SRL

25 M 2019 08274

19/11/2019

ALMA TIM DISTRIBUTION SRL Valentin

26 M 2019 08275

19/11/2019

ASOCIAȚIA PENTRU
DEZVOLTAREA RURALĂ
SĂTMĂREANĂ-SZATMÁR
VIDÉKFEJLESZTÉSÉÉRT
EGYESÜLET

PRODUS SĂTMĂREAN
SATHMARER PRODUKT
PRODUCT FROM SATU MARE
SZATM? RI TERMÉK

27 M 2019 08277

19/11/2019

S.C. FOOD REPUBLIC S.A.

OALA CU BUNĂTĂȚI GĂTIM
SPECIAL PENTRU TINE ESTD
2010

28 M 2019 08278

19/11/2019

MIHAI PÎSLĂ

food kit

29 M 2019 08279

19/11/2019

S.C. FOOD REPUBLIC S.A.

OALA CU BUNĂTĂȚI

30 M 2019 08280

19/11/2019

DORIS REBECA CURTEAN

MOFT more fancy tastes

31 M 2019 08281

19/11/2019

SC RAIMAN AUTO 2015 SRL

RAIMAN

32 M 2019 08282

19/11/2019

PALIBO CREME SRL

PALIBO

33 M 2019 08283

19/11/2019

PROFINAILS COSMETICS ZRT. PROFINAILS FOR EXCELLENT
RESULTS

3

(540)
CGF CounselGroupFrankfurt
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 08154
19/11/2019
LUDIQUE BRAND SRL, ŞOS.
PANTELIMON NR. 363, BL. A1, SC.
1, ET. 4, AP. 17, CAM. 1, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare de
igienă, de frumuseţe, pentru oameni şi animale,
servicii în agricultură, silvicultură, horticultură,
saloane de coafuraă, cosmetică, băi, estetică
chirurgicală, aromoterapie, consultanţă în
domeniul medical, farmaceutic.
───────

(210)
(151)
(732)

Ludique

(540)

M 2019 08252
19/11/2019
CALIPSO SRL, STR.CRIŞAN NR.3,
JUD.ILFOV, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.05
Culori revendicate:lila (Pantone 520C)
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului, inclusiv lenjerie de
corp.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, inclusiv
servicii oferite de magazin on-line.
───────

(210)
(151)
(732)
(740)

(540)

M 2019 08185
19/11/2019
MUAAWIA SAMER, **, **, QATAR
APOSTOL SALOMIA PFA, STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, AP. 54, JUDEŢUL GALAŢI ,
GALAŢI, ROMANIA

LITTLE BUNNY
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17

VitaGO
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 08253
19/11/2019
SC PARC HOTELS SA, BD.
POLIGRAFIEI NR. 3-5, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 26.05.04; 26.05.18;
29.01.14
(591) Culori revendicate:negru (HEX
#050505), auriu (HEX #ac7040, HEX
#bf8a5d, HEX #eec7a5), roz deschis
(HEX #fdfafa, HEX #dac7c0), gri (HEX
#b5b4b9)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Asistență medicală, clinici medicale, servicii
ale clinicilor medicale, servicii oferite de clinici
medicale, servicii oferite de clinici dentare,
servicii de clinici de chirurgie estetică și plastică,
servicii stomatologice.
───────

NOSTALGIA LA PARC

(210)
(151)
(732)

Clasificare Viena: 26.01.12; 26.01.18;
27.01.12; 29.01.12
(591) Culori revendicate:maro (Pantone 477),
alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

(540)

(531)

M 2019 08255
19/11/2019
PARC HOTELS SA, BD.
POLIGRAFIEI NR. 3-5, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 08254
19/11/2019
CRISTINA NISIPASU, ALEEA
TEISANI NR. 75A, SECTOR
1, BUCURESTI, 014034,
BUCUREȘTI, ROMANIA

NOSTALGIA LA PARC
(531)

Clasificare Viena: 26.01.12; 26.01.18;
27.01.12; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Process Black C), galben (Pantone
0131C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
───────

NUWE
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 08256
19/11/2019
PARC HOTELS SA, BD.
POLIGRAFIEI NR. 3-5, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

tropicale proaspete, bacă, fructe proaspete,
fructe proaspete de mangustan, fructe proaspete
de mango, fructe proaspete de rambutan, fructe
de guava proaspete.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

NOSTALGIA LA PARC
(531)

Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.01.04; 26.01.16; 26.01.17; 26.01.18;
27.07.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:maro (Pantone 477),
alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 08257
19/11/2019
S.C. TAMABRIFRUCT S.R.L,
STR. TRANSILVANIEI NR.
23, BL. AN51, ET. 7, AP. 25,
JUD.BIHOR, ORADEA, 41001,
BIHOR, ROMANIA

FructeMAG

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Fructe crude, fructe proaspete, legume
proaspete, legume crude, legume neprelucrate,
legume rădăcinoase (proaspete), semințe de
legume, legume ecologice, proaspete, cepe,
legume proaspete, fructe neprelucrate, migdale
(fructe), fructe dragon proaspete, fructe durian
proaspete, fructe lychee neprocesate, semințe
de fructe, mandarine (fructe proaspete), fructe

M 2019 08258
19/11/2019
ANAMARIA-IOANA RĂHĂU, STR.
AMICIŢIEI NR. 7, SAT MOŞNIŢA
VECHE, JUD. TIMIŞ, COMUNA
MOŞNIŢA NOUĂ, TIMIȘ, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

CÂTE-N LUNĂ ŞI-N
STELE jucării din lemn
(531)

Clasificare Viena: 27.05.11; 27.05.25;
01.07.06; 01.11.10; 29.01.13
(591) Culori revendicate:alb, negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Cutii de depozitare din lemn, cutii decorative
de lemn, cutii din fibră de lemn, cutii din
lemn pentru depozitare, cutii de ambalare
confecţionate din lemn, cutii de lemn pentru
stocarea jucăriilor.
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
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
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servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 08259
19/11/2019
S.C. DIGITALICUS ON LINE
S.R.L., STR. BARBU LĂUTARU
NR.7, BL. 28, SC. B, AP. 18,
JUD.BRAŞOV
, BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

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).

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).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

www.merg.ro
(531)

Clasificare Viena: 27.05.08; 27.05.25;
02.09.19; 29.01.12
(591) Culori revendicate:alb, roşu
(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

(740)

(540)
(511)

M 2019 08260
19/11/2019
FELDRAG IMPEX S.R.L., STR.
COMUNA DIN PARIS NR. 137A,
CONSTRUCȚIA C1, PARTER,
JUD. BRĂILA, BRĂILA, BRĂILA,
ROMANIA
WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

FELDRAG

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 08261
19/11/2019
S.C. STUDIO MUZELE S.R.L.,
STR. SEPTIMIU ALBINI NR. 113,
ET. II, JUD. CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
CLUJ, ROMANIA
WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

Jobful

MUZELE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.08; 26.07.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────

M 2019 08262
19/11/2019
S.C. PLAYFUL SOFTWARE
S.R.L., STR. GLICINELOR NR. 10,
CAMERA 4, BLOC M52, ETAJ 4,
AP. 27, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.08;
29.01.12; 27.05.01; 26.02.01; 26.01.03
(591) Culori revendicate:negru, portocaliu
(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 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).
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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 (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).
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.03; 26.11.05; 26.11.06; 26.11.07;
05.07.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 08263
19/11/2019
S.C. DAB IT OUTSOURCING
S.R.L., STR. CLEMENTEI NR. 16,
BL. 26N, SC. B, AP. 20, JUDEŢ
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA
WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Trandafirii Veseli
(531)

DABSTORE.RO

M 2019 08264
19/11/2019
UZYAP S.R.L., STR.
LĂCRĂMIOAREI NR. 1A, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA
WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.03;
26.01.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
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persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 08265
19/11/2019
MAISON DU CAFE SRL, STR.
VASILE A. URECHIA NR. 32, CASA
C1, JUD. IAȘI
, IAȘI, 700614, IAȘI, ROMANIA

marketing și publicitare, publicitate și reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului, poștei.
43. Servicii de restaurante fast-food, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii de restaurant care includ servicii
de bar cu licență, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 08266
19/11/2019
SC PESCMAR FISHING SRL, STR.
UNIRII NR. 2, BL. MAN, SC. B, AP.
18, JUD. PRAHOVA, PLOIEŞTI,
PRAHOVA, ROMANIA
CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ LAZĂR ELENA,
STR.UNIRII, BL.16C,ET.3, AP. 12,
OP 1, CP 52, BUZĂU, 120013, BU,
ROMANIA

DRACULA'S BLOODY
COFFEE Maison du Cafe
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.18; 07.01.01; 04.05.05; 02.01.22;
02.01.23; 11.03.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
21. Capace pentru cești, cești din metale
prețioase, cești fabricate din plastic, cești de
ceai, cești, cești și căni, seturi de cafea formate
din cești și farfurii, pahare biodegradabile,
pahare degradabile, suporturi de pahare,
suporturi pentru pahare.
30. Pungi de cafea, cafea, ceai, cacao,
înlocuitori de cafea.
35. Publicitate online, publicitate televizată,
publicitate radiofonică, publicitate prin bannere,
publicitate și reclamă, publicitate și marketing,
promovarea afacerii [publicitate], publicitate
în cinematografe, publicitate în reviste,
publicitate pentru cinematografe, publicitate prin
corespondență, agenții de publicitate, servicii de
publicitate, organizarea de publicitate, servicii
de publicitate și reclamă, servicii de reclamă și
publicitate, difuzare de materiale de reclamă, de

PĂSTRĂVĂRIA din porumbi
NU TOŢI PEŞTII SUNT
LA FEL, AL NOSTRU
FACE DIFERENŢA
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 01.01.05; 03.09.01;
01.03.02; 24.09.03; 29.01.15
(591) Culori revendicate:galben, maro, verde,
albastru, 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,
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compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
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.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor a unei
game variate de bunuri din clasele 29 şi 31
(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
de comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul siteurilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 08267
19/11/2019
ALINA VERONICA MOTRUC ,
STR. FERMEI NR. 7A, JUD. IAŞI
, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

OMINI Materna
(531)

Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.17
(591) Culori revendicate:vişiniu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Produse de imprimerie şi tipografie, produse
din hârtie şi carton imprimat, fotografii, publicaţii
(ziare şi reviste cu sau fără caracter de
periodice), cărţi, jurnale, materiale tipărite
adiacente, manuale, material didactic sau pentru
învaţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj, articole de birou,
materiale publicitare.
41. Servicii de educatie, furnizarea de formare,
activitati culturale, servicii caritabile, și anume

educație, formare și monitorizare academică,
organizarea de cursuri, seminarii și evenimente
ceremoniale, organizare de conferințe, expoziții
și concursuri, realizare, coordonare și organizare
de conferințe, congrese și simpozioane, servicii
de formare profesională în domeniul medical,
publicare de texte medicale, consiliere în materie
de pregătire medicală, furnizare de cursuri
de instruire în domeniul medical, realizare
de cursuri de formare continuă în medicină,
proiectare de filme cinematografice în scopuri
medicale, servicii de instruire în domeniul
medical, coordonare de seminarii de instruire
pe probleme medicale, publicare de lucrări
științifice privind tehnologia medicală, organizare
de conferințe și simpozioane cu scop educativ
în domeniul medical, servicii de instruire în
domeniul tulburărilor medicale și tratamentelor
aferente, servicii educative pentru adulți în
domeniul medicinei, instruire și pregătire în
domeniul medical, organizare de seminarii și
congrese în domeniul medicinei, publicare de
jurnale, cărți și manuale în domeniul medicinei,
servicii educative și de instruire, furnizare de
informații cu privire la prevenirea diferitelor boli
(instruire).
42. Cercetare medicală, servivii oferite de
laboratoare medicale, servicii nemedicale de
imagistică cu ultrasunete, investigații științifice în
scopuri medicale, servicii de cercetare medicală
și farmaceutică, stocare electronică de dosare
medicale, cercetare științifică în scop medical,
elaborare de programe pentru calculator în
domeniul medical, proiectare și dezvoltare
de tehnologie medicală, cercetare biologică,
cercetare clinică și cercetare medicală, analiza
serului uman pentru cercetări medicale, analiza
țesuturilor umane pentru cercetări medicale,
furnizarea de informații despre cercetarea
științifică și medicală în domeniul farmaceutic și
al studiilor clinice, cercetare științifică cu scopuri
medicale, crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, aplicatii software.
44. Servicii medicale și servicii conexe
activității medicale, servicii de îngrijire, servicii
farmaceutice, servicii de consultanță privind
îngrijirea sănătății, analiza serului uman
pentru tratamente medicale, analiza țesuturilor
umane pentru tratament medical, recoltarea
și conservarea sângelui uman, efectuarea
examenelor medicale, servicii de depistare a
bolilor, servicii dermatologice pentru tratarea
afecțiunilor pielii, testare genetică în scopuri
medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale, servicii de analize medicale, servicii
spitalicești, servicii de tratament de fertilitate
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pentru persoane, servicii de chirurgie cu laser,
asistență medicală, servicii medicale și pentru
sănătate referitoare la ADN, genetică și testarea
genetică,
consultanță privind asistența medicală oferită
de doctori și de alt personal medical
specializat, consultații medicale, servicii oferite
de laboratoare medicale pentru analiza probelor
de sânge recoltate de la pacienți, servicii
de tratament medical, servicii de furnizare
de informații medicale, furnizare de informații
și noutăți în domeniul medicinei, servicii de
inseminare artificială, servicii de fertilizare în
vitro, servicii de terapie, centru de sănătate,
salon de cosmetică si chirurgie plastică, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 08268
19/11/2019
S.C. NATURAL FOOD
DISTRIBUTION S.R.L., CALEA
BUCURESTI NR. 95, BL. A11, SC.
1, AP. 4, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
- NEGOMIREANU LIVIA , ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL.14A, SC.4, AP.127, ET. 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011146

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 08269
19/11/2019
RICSOMTRE SRL, ST RICHIS
NR. 122, JUD. SIBIU, COMUNA
BIERTAN, SIBIU, ROMANIA
TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI

Transylvania is a way of life

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing si
promovare.
39. Servicii de turism (organizarea călătoriilor).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 08270
19/11/2019
MAISON DU CAFE SRL, STR.
VASILE A. URECHIA NR. 32,
CASA C1, JUDEŢ IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

FLOAREA VIEŢII

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Uleiuri și grăsimi comestibile.
───────

Cafea Marghiloman
Maison du Cafe
(531)
(511)

Clasificare Viena: 02.01.04; 27.05.01;
27.05.17; 25.01.15
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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21. Căni de cafea, servicii de cafea (veselă),

servicii de cafea din porțelan, ibrice de cafea, nu
din metale prețioase, seturi de cafea formate din
cești și farfurii, cești, Cești și căni, cești fabricate
din plastic, pahare din carton.
30. Amestecuri de cafea, boabe de cafea, boabe
de cafea prăjite, înlocuitori de cafea (surogate
de cafea sau preparate din plante folosite în loc
de cafea), băuturi pe bază de cafea, înlocuitori
de cafea pe bază vegetală, preparate vegetale
care înlocuiesc cafeaua, cafea, ceaiuri, cacao și
înlocuitori ai acestora, cafea (prăjită, sub formă
de pudră, granule sau băutură), preparate pentru
fabricarea de băuturi (pe bază de cafea), pungi
de cafea, cafea măcinată, arome de cafea.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cafea, publicitate,
publicitate
online,
publicitate
televizată,
publicitate radiofonică, publicitate prin bannere,
organizarea de publicitate, servicii de publicitate,
publicitate și reclamă, publicitate și marketing,
promovarea afacerii (publicitate), publicitate
în cinematografe, publicitate în reviste,
publicitate pentru cinematografe, publicitate
prin corespondență, agenții de publicitate,
consultanță privind publicitatea, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de publicitate exterioară, publicitate
pentru pelicule cinematografice, publicitate pe
peliculă cinematografică, servicii de publicitate
digitală, publicitate directă prin poștă.
43. Restaurante cu autoservire, restaurante
(servirea mesei), servire de alimente și băuturi,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servicii de restaurant și
bar.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 08271
19/11/2019
EMIL CATALIN VOICA, STR.
GHEORGHE MARINESCU NR.
3, BL. DB, SC. A, AP. 10, JUDEŢ
ARGEŞ, PITEŞTI, 110283, ARGEȘ,
ROMANIA

UNIRENT

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

39. Închirieri de automobile, închirieri de
autocisterne, închirieri de autovehicule, închirieri
(charter) de autovehicule, servicii de închirieri de
automobile, servicii de închirieri de autovehicule,
închirieri de vehicule, în special de automobile
și autocamioane, organizare de închirieri auto
incluse în pachetele de vacanță.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 08272
19/11/2019
L.C. Empire of design SRL,
ALEEA LUNCA BRADULUI
NR.1, BL. H4BIS, SC. C, AP. 3,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 032715,
BUCUREȘTI, ROMANIA

DOTY

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Huse pentru telefon, huse pentru telefoane
inteligente, huse pentru telefoane (special
adaptate), huse din piele pentru telefoane
mobile, huse din piele pentru telefoane
inteligente, huse de tip flip pentru telefoane
mobile, huse din pânză sau material textil pentru
telefoane mobile, suporturi adaptate pentru
telefoane mobile, suporturi de telefoane mobile
pentru bord, suporturi de încărcare fără fir pentru
telefoane inteligente, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente, folii de protecţie adaptate pentru
telefoane inteligente, folii de protecţie cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, protecţii de
ecran sub formă de folii pentru telefoane mobile.
14. Cutii pentru bijuterii, cutii din lemn pentru
bijuterii, cutii din piele pentru bijuterii, casete
pentru bijuterii şi cutii pentru ceasuri, casete
pentru bijuterii (sipete sau cutii), cutii pentru
ceasuri, cutii de prezentare pentru ceasuri, cutii
pentru ceasuri de mână şi ceasornice, cutii
pentru ceasuri (de perete, de mână).
20. Căsuţe pentru animale de companie,
cuşti pentru animale de companie, perne
pentru animale de companie, culcuşuri pentru
animale de companie, paturi pentru animale
de companie, mobilier pentru animalele de
companie, culcuşuri gonflabile pentru animale
de companie, case de joacă pentru animale de
companie, perne pentru animale de companie.
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28. Jucării pentru animale de companie, jucării

pentru traducerea sentimentelor animalelor de
companie, jucării pentru animale de companie
confecţionate din frânghie, jucării pentru animale
de companie conţinând iarba-mâţei.
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)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 08273
19/11/2019
COUNSEL GROUP FRANKFURT
SRL, STR. JUDETEANA NR. 71,
CAMERA 2, JUDEŢ IALOMITA,
COMUNA BUESTI, SAT BUESTI,
IALOMIȚA, ROMANIA

(540)

M 2019 08274
19/11/2019
ALMA TIM DISTRIBUTION SRL,
STR. GHEORGHE LAZĂR NR.12,
PARTER, CAMERA 4, SECTOR
1, BUCURESTI , BUCUREȘTI,
ROMANIA
TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL.
17, SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 041256,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Valentin
CGF CounselGroupFrankfurt
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.03; 26.01.16; 26.03.01;
26.11.01
(591) Culori revendicate:albastru închis
(HEX #0b3559), albastru deschis (HEX
#3378bd), gri închis (HEX #58595B)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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.
───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
04.02.20; 29.01.15
(591) Culori revendicate:gri, roşu, galben,
albastru, portocaliu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri spumante.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 08275
19/11/2019
ASOCIAȚIA PENTRU
DEZVOLTAREA RURALĂ
SĂTMĂREANĂ-SZATMÁR
VIDÉKFEJLESZTÉSÉÉRT
EGYESÜLET, JUDETUL SATU
MARE, NR. 135, COMUNA
PETREŞTI, 4472740, SATU MARE,
ROMANIA

PRODUS SĂTMĂREAN
SATHMARER PRODUKT
PRODUCT FROM SATU
MARE SZATM? RI TERMÉK
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 02.09.01;
26.04.05; 11.03.25; 05.07.08; 29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru
(Pantone=309C), galben
(Pantone=137C)portocaliu
(pantone=1655C),
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse 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.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția

mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și
materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și de instruire, foi, folii și pungi din
material plastic
pentru împachetare și ambalare, caractere și
clișee tipografice.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane,
bice, harnașament și articole de șelărie, zgărzi,
lese și îmbrăcăminte pentru animale.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport,
oase neprelucrate sau semiprelucrate, coarne,
fanoane de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare,
chihlimbar galben.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole
pentru curățare, sticlă brută sau semiprelucrată,
cu
excepția
sticlei
pentru
construcții,
sticlărie,porțelan și ceramică.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantele, șireturi și broderii, panglici și funde
ca articole de mercerie, nasturi, capse și copci,
ace și ace cu gămălie, flori artificiale, decorațiuni
pentru păr, păr fals.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie și
cofetărie, ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte
înghețate
comestibile, zahăr, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii,plante
aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
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semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri
și semințe pentru plantare, animale vii, hrană și
băuturi pentru animale, malţ.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
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.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 08277
19/11/2019
S.C. FOOD REPUBLIC S.A., STR.
FANTANICA NR. 36, HALA P,
PARTER, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS COPYRIGHT FOR
BRANDING S.R.L., STR. 11 IUNIE,
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO,
ET. 1, BIROURI A14-15, SECTOR
4 , BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

───────

OALA CU BUNĂTĂȚI
GĂTIM SPECIAL
PENTRU TINE ESTD 2010
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 11.03.05;
29.01.13; 09.07.19; 26.11.02; 25.01.25
(591) Culori revendicate:negru, alb, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, brânzeturi, fructe, ciuperci și legume
prelucrate (inclusiv nuci și leguminoase), insecte
și larve
preparate, intestine pentru cârnați și imitații ale
acestora, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de
fructe și
legume, ouă și produse din ouă, paste de carne,
paste tartinabile din pește, fructe de mare și
moluște, pește, fructe de mare și moluște, nu vii,
produse lactate și înlocuitori, supe și baze de
supă, extracte din
carne, uleiuri și grăsimi comestibile, uleiuri și
grăsimi, cărnuri.
30. Aluaturi și amestecuri din acestea, batoane
de cereale și batoane energizante, cafea,
ceaiuri, cacao și
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înlocuitori ai acestora, cereale, cereale pentru
micul dejun, terci și griș, drojdie și agenți de
dospire,
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, făină, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, glazuri dulci și umpluturi,
orez, pâine, paste uscate și proaspete, tăieței și
găluște, produse
de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
sare, mirodenii, arome și condimente, semințe
procesate, amidon și produsele acestora,
preparate coapte și drojdie, sosuri sărate, sosuri
condimentate
(chutney) și paste, siropuri și melasă, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi dulci,
produse apicole pentru alimentaţia umană.
32. Ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de fructe.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii
de informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
regruparea în avantajul tertilor si prezentarea
produselor
alimentare, apelor minerale și gazoase și altor
băuturi nealcoolice, băuturilor din fructe şi
sucurilor de
fructe, 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
corespondenţă, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web
şi prin intermediul emisiunilor de teleshopping.
43. Servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii de cantină, servicii de restaurant.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 08278
19/11/2019
MIHAI PÎSLĂ , STR. RĂCARI
NR. 12 A, BL. 43, SC. 2, ET. 1,
AP. 59, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR
1,, BUCUREŞTI, 010497

food kit
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 05.03.13;
26.04.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii oferite
de restaurant și bistro, servicii de catering.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(540)
(511)

M 2019 08279
19/11/2019
S.C. FOOD REPUBLIC S.A., STR.
FANTANICA NR. 36, HALA P,
PARTER, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS COPYRIGHT FOR
BRANDING S.R.L., STR. 11 IUNIE,
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO,
ET. 1, BIROURI A14-15, SECTOR
4 , BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

OALA CU BUNĂTĂȚI

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, brânzeturi, fructe, ciuperci și legume
prelucrate (inclusiv nuci și leguminoase), insecte
și larve
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preparate, intestine pentru cârnați și imitații ale
acestora, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de
fructe și
legume, ouă și produse din ouă, paste de carne,
paste tartinabile din pește, fructe de mare și
moluște, pește, fructe de mare și moluște, nu vii,
produse lactate și înlocuitori, supe și baze de
supă, extracte din
carne, uleiuri și grăsimi comestibile, uleiuri și
grăsimi, cărnuri.
30. Aluaturi și amestecuri din acestea, batoane
de cereale și batoane energizante, cafea,
ceaiuri, cacao și
înlocuitori ai acestora, cereale, cereale pentru
micul dejun, terci și griș, drojdie și agenți de
dospire,
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, făină, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, glazuri dulci și umpluturi,
orez, pâine, paste uscate și proaspete, tăieței și
găluște, produse
de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
sare, mirodenii, arome și condimente, semințe
procesate, amidon și produsele acestora,
preparate coapte și drojdie, sosuri sărate, sosuri
condimentate
(chutney) și paste, siropuri și melasă, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi dulci,
produse apicole pentru alimentaţia umană.
32. Ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de fructe.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii
de informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
regruparea în avantajul tertilor si prezentarea
produselor
alimentare, apelor minerale și gazoase și altor
băuturi nealcoolice, băuturilor din fructe şi
sucurilor de
fructe, 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
corespondenţă, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web
şi prin intermediul emisiunilor de teleshopping.
43. Servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii de cantină, servicii de restaurant.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 08280
19/11/2019
DORIS REBECA CURTEAN,
SAT VOIVOZI NR. 438, JUDEȚUL
BIHOR, COMUNA POPEȘTI,
BIHOR, 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

MOFT more fancy tastes
(531)
(511)

Clasificare Viena: 26.11.01; 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de cofetărie şi gelaterie, servicii oferite de
plăcintării, patiserii, servicii de catering, servicii
oferite de restaurante, servicii oferite de baruri și
cafenele.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 08281
19/11/2019
SC RAIMAN AUTO 2015
SRL, STR. PRINCIPALĂ NR.
36, JUDEȚUL DAMBOVIȚA,
VULCANA-PANDELE, 137540,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

RAIMAN
(531)

Clasificare Viena: 26.11.01; 26.11.11;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la piese pentru automobile.
37. Servicii de service pentru repararea
autovehiculelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 08282
19/11/2019
PALIBO CREME SRL, STR.
TARLAUA NR. 48, CONSTRUCȚIA
C1 (IMOBIL CU NR. CADASTRAL
1952), JUDEȚUL IAȘI, SAT
CIUREA, COMUNA CIUREA, IAȘI,
ROMANIA

PALIBO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
publicitate prin toate mijloacele cunoscute

sau care se vor dezvolta în viitor, inclusiv
prin radio, televiziune şi on-line într-o reţea
computerizată, servicii de promovare şi de
informare, regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse, în special a produselor
cuprinse în clasa 30, permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, inclusiv online prin intermediul unui
site web specializat, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, promoţii, informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori în legătură cu
aceste produse, naţionale şi/sau din import,
inclusiv servicii de asistenţă şi consultanţă,
servicii de agenţii de import-export,
servicii oferite de un lanţ de magazine, franciză.
43. Servicii de alimentaţie publică, în special
cofetărie şi patiserie, servicii de laborator de
produse finite de cofetărie şi patiserie, servicii
oferite de baruri, cafenele, ceainării, snackbaruri, bistro, bufeturi şi localuri pentru fast-food,
restaurante, cantine şi cafeterii, servicii oferite de
cofetării, servicii de catering, servicii de furnizare
de cafea pentru birouri (furnizare de băuturi),
închirierea de spaţii pentru festivităţi temporare
de reuniuni, servicii de cazare temporară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 08283
19/11/2019
PROFINAILS COSMETICS ZRT.,
BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA 19,
UNGARIA, KISKUNFÉLEGYHÁZA,
6100, UNGARIA
Ratza si ratza SRL, BD. A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PROFINAILS FOR
EXCELLENT RESULTS
(531)

Clasificare Viena: 26.02.05; 27.05.01;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Luciu de buze, rujuri, fond de ten, pudră de
talc pentru toaletă, farduri pentru obraji și buze,
preparate pentru îndepărtarea vopselelor pentru
scopuri cosmetice, creioane cosmetice, creioane
pentru ochi, creioane pentru sprâncene, produse
cosmetice, preparate pentru îngrijirea unghiilor,
pietre de cristal pentru decorarea unghiilor,
produse pentru îndepărtarea ojei de unghii, ojă
de unghii, abțibilduri pentru decorarea unghiilor,
unghii false, decorațiuni pentru unghii false,
porțelanuri pentru unghii, gel pentru unghii, gene
false, adezivi pentru gene și unghii false, fard de
pleoape, tuș lichid pentru ochi, vaselină pentru
uz cosmetic.
───────

Erată
Referitor la depozitul M 2019 07662 din 28.10.2019, publicat în data de
04.11.2019, denumirea mărcii este THE ZOO, conform cererii de înregistrare
depuse de solicitant.

