OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN PERIOADA
20/09/2019-22/09/2019

PUBLICATE ÎN DATA DE 27/09/2019

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
20/09/2019-22/09/2019
Cereri Mărci publicate în 27/09/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 06736

(151)
20/09/2019

(732)
BOGDAN MATEI

(540)
FACIL REAL FOOD FOR
ADVENTURE

2 M 2019 06737

20/09/2019

S.C. CONEX DISTRIBUTION
S.A.

ATK Autotechnik

3 M 2019 06739

20/09/2019

CALIPSO SRL

CV

4 M 2019 06740

20/09/2019

WORKPOWER SRL

WORKPOWER WORLDWIDE
HUMAN RESOURCES

5 M 2019 06741

20/09/2019

SC RESTAURANTE
TRATTORIA IL CALCIO SRL

IL CALCIO EXPRESS

6 M 2019 06742

20/09/2019

DAN MARIA ONG

Asociaţia Crescătorilor de Suine
Autohtone Mangaliţa şi Bazna

7 M 2019 06743

20/09/2019

SC MACK'S PROFESSIONAL
SRL

Bonboneco 100% FOOD LIFE

8 M 2019 06744

20/09/2019

NICOLETA ALEXANDRA
ROTARU

AlexaCreed

9 M 2019 06745

20/09/2019

SC CONSILIO SERVICII
CONTABILITATE SRL

STREAMLINE AUTOMATION

10 M 2019 06746

20/09/2019

ATELIER TAGLI SRL

ATELIER TAGLI

11 M 2019 06749

20/09/2019

LABORMED PHARMA SA

TONIFIKAT

12 M 2019 06750

20/09/2019

ADAMED PHARMA S.A.

BISEPTOL

13 M 2019 06751

20/09/2019

NATURPHARMA BULGARIA
EOOD

PANLIPRO

14 M 2019 06752

20/09/2019

BRUNOMAG CONSULTING
SRL

BRUNOMAG

15 M 2019 06753

20/09/2019

SC SOLAREX IMPEX SRL

DITAN

16 M 2019 06754

20/09/2019

SC SOLAREX IMPEX SRL

GUARDIAM

17 M 2019 06755

20/09/2019

MIXTOPIA LIVE SRL

ZaiaFest

18 M 2019 06756

20/09/2019

SC SOLAREX IMPEX SRL

ACTORO

19 M 2019 06757

20/09/2019

GEORGE-ORLANDO GHIURI

RASOVA SUR MER

20 M 2019 06758

20/09/2019

ANDREW WEIL

DR. ANDREW WEIL

21 M 2019 06759

20/09/2019

LUIZA-MĂDĂLINA ROATĂ

Luisa Fiore Parte di te

22 M 2019 06760

20/09/2019

SC SOLAREX IMPEX SRL

BRAVUS

23 M 2019 06761

20/09/2019

RADIO GUERRILLA SRL

APRES SKI URBAN

2
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
24 M 2019 06762

(151)
20/09/2019

(732)
SC SOLAREX IMPEX SRL

25 M 2019 06763

20/09/2019

S.C. ALCONOR COMPANY
S.R.L.

POWERTool

26 M 2019 06765

20/09/2019

VALBER S.R.L.

VALBER

27 M 2019 06766

20/09/2019

MODI RALUCA
INTREPRINDERE FAMILIALA

RALUCA MODI

28 M 2019 06767

20/09/2019

S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L.

Diaspora românească

29 M 2019 06768

20/09/2019

PepsiCo, Inc.

ROCK SCISSOR PAPER

30 M 2019 06769

20/09/2019

PepsiCo, Inc.

PIATRĂ FOARFECĂ HÂRTIE

31 M 2019 06770

20/09/2019

MARIAN POPESCU

SELLGSM

32 M 2019 06771

22/09/2019

BLUE GIFTS STORE

MĂMUCA

3

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

(540)

M 2019 06736
20/09/2019
BOGDAN MATEI, SAT
CIOFRANGENI NR. 373, JUD.
ARGEŞ, COM. CIOFRANGENI ,
ARGEȘ, ROMANIA

sub formă de pudră care conţin cacao pentru
fabricarea băuturilor sau spumei de ciocolată,
ceai, miere, zahar, sare, sosuri, mustar,
condimente.
───────

(210)
(151)
(732)

FACIL REAL FOOD
FOR ADVENTURE

(540)

M 2019 06737
20/09/2019
S.C. CONEX DISTRIBUTION
S.A., CALEA CHIŞINAULUI NR.
32 , JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.11; 27.05.17; 27.03.15; 26.03.16;
01.15.05; 06.01.04; 26.11.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, carne deshidratata, mâncăruri
preparate constând în principal din carne,
mâncăruri gata preparate liofilizate, mâncăruri
gata preparate deshidratate, alimente preparate
care constau în principal din înlocuitori de carne,
peşte, fructe de mare şi moluşte, preparate,
produse lactate şi înlocuitori, ouă şi produse
din ouă, fructe, ciuperci şi legume prelucrate
(inclusiv nuci şi leguminoase), fructe, ciuperci şi
legume deshidratate, supe şi ciorbe de carne,
supe şi ciorbe de legume, extracte din carne si
peste, extracte din fructe si legume, lapte praf,
jeleuri, dulceturi, compoturi, uleiuri si grãsimi
comestibile.
30. Mâncăruri deshidratate în care pastele sunt
ingredientul principal, mâncăruri uscate prin
deshidratare în care orezul este ingredientul
principal, mâncăruri preparate în special pe
bază de paste, mâncăruri preparate care conţin
preponderent orez, mâncăruri preparate şi
gustări picante, şi anume gustări pe bază de
porumb, cereale sau făină, biscuiţi şi biscuiţi
crocanţi, găluşte, clătite, paste, orez şi mâncăruri
din cereale, pateuri
şi mâncăruri pe bază de făină, sandvişuri şi
pizza, rulouri de primăvară şi din alge, chifle
la aburi, tortilla, sare, mirodenii, arome şi
condimente, pâine, torturi, müsli, batoane de
cereale şi batoane energizante, spume pentru
desert (produse de cofetărie), creme sub formă
de desert, praf de budincă, seminţe procesate,
amidon şi produsele acestora, preparate coapte
şi drojdie, cafea [granulată sau pudră], inlocuitori
de cafea, cacao (granulată sau pudră), preparate

ATK Autotechnik
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.13.25
(591) Culori revendicate:albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehicule terestre), instrumente, altele
decât cele acţionate manual, incubatoare pentru
ouă, maşini automate pentru vânzare.
12. Vehicule, aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercoală, lucrări de birou.
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39. Transport, ambalare şi depozitare
mărfurilor, organizare de călătorii.

a

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06739
20/09/2019
CALIPSO SRL , STR. CRIŞAN NR.
3, JUD. ILFOV
, VOLUNTARI, 077190 , ILFOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06740
20/09/2019
WORKPOWER SRL, CALEA
BUCURESTI NR. 1, BL. 1, SC. E,
AP. 2, SPATIUL 1, JUD. ARGEŞ,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

WORKPOWER WORLDWIDE
HUMAN RESOURCES
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.17; 26.04.18; 02.01.23
(591) Culori revendicate:galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrarea resurselor umane și servicii de
recrutare.
───────

CV

(210)
(151)
(732)

(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 01.15.14
(591) Culori revendicate:negru, alb, albastru
(511) 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.
───────

(540)
(511)

M 2019 06741
20/09/2019
SC RESTAURANTE TRATTORIA
IL CALCIO SRL, STR. TACHE
IONESCU NR. 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

IL CALCIO EXPRESS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2019 06742
20/09/2019
DAN MARIA ONG, STR.ION
CÂMPINEANU NR 1 A, JUD.
ARAD, ARAD, 310059, ARAD,
ROMANIA

Asociaţia Crescătorilor
de Suine Autohtone
Mangaliţa şi Bazna

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, păsări și carne de vânat,
extracte din carne, uleiuri și grăsimi comestibile.

Prioritatea de expozitie Agromalim Editia XXIX
din 13.09.2019, Romania
───────
(210) M 2019 06743
(151) 20/09/2019
(732) SC MACK'S PROFESSIONAL

(740)

(540)

SRL, CALEA MOSILOR NR. 270,
CAMERA 1, BL. 14, SC. 2, ET. 2,
APT. 44, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 06744
20/09/2019
NICOLETA ALEXANDRA
BLD.
FERDINAND
IROTARU,
NR. 5A, AP.
1, SECTOR
2,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

AlexaCreed

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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).
───────

Bonboneco 100% FOOD LIFE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 27.07.02; 24.17.25; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06745
20/09/2019
SC CONSILIO SERVICII
CONTABILITATE SRL, STR.
BELDIMAN NR. 1, ET. 4, AP.
41, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

STREAMLINE AUTOMATION

(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)

(540)

M 2019 06746
20/09/2019
ATELIER TAGLI SRL, ALEEA
BUCHETULUI NR. 2, ET. 3,
AP. 51, CAMERA 1, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ATELIER TAGLI

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Piele şi imitaţii de piele, genţi, genţi de
mână, portofele, poşete, bagaje şi genţi de
transport, rucsacuri / genţi de spate, curele
din piele (şelarie), curele pentru umăr (bretele])
din piele / curele din piele pentru umăr /
bretele din piele pentru umăr, piei de animale
şi piei brute, piei finisate, umbrele de ploaie
şi de soare, bastoane, serviete diplomat, pungi
(plicuri, săculeţi) din piele, pentru ambalat, cutii
din piele sau carton imitaţie de piele, serviete,
etuiuri pentru cărţile de vizită, etuiuri pentru
carduri (portofele pentru carduri), tocuri din piele
sau carton imitaţie de piele, poşete din zale, piele
de căprioară, alta decât cea pentru curăţat / piei
de căprioară, altele decât cele pentru curăţat,
zgărzi pentru animale, dosare de conferinţă /
mape de conferinţă, etuiuri pentru cardurile de
credit (portofele), huse din piele pentru mobilă,
huse de îmbrăcăminte pentru călătorie, centuri
din piele, rame pentru genţile de mână, cutii din
piele pentru pălării, ţesături din piele, imitaţie de
piele, portchei, etichete din piele, lese din piele,
şnururi din piele, curele din piele / chingi din
piele, piele, în formă brută sau semiprelucrată,
etichete de bagaje, tocuri pentru instrumentele
muzicale, plase pentru cumpărături, rucsacuri
rigide (ghiozdane japoneze pentru şcoală),
ghiozdane şcolare /genţi pentru şcoală, mânere
de geamantan, geamantane, seturi de voiaj (din
piele), cufere de voiaj, genţi de voiaj, garnituri
de piele pentru mobilă, clapete din piele, genţi
de cosmetice, nedotate, bice, harnaşamente şi
articole de şelarie, zgărzi, lese şi îmbrăcaminte
pentru animale, tolbe de vânători (accesorii de
vânătoare).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte
şi pentru acoperirea capului, ghete, cizme,
cizmuliţe, încălţăminte, sandale, papuci,
bandane (fulare), curele (îmbrăcăminte),
şepci (articole pentru acoperirea capului),
îmbrăcăminte
din
imitaţie
din
piele,
îmbrăcăminte din piele, corsete, manşoane/
manşete (îmbracăminte), gulere detaşabile,
jartiere, mănuşi, articole de acoperit capul
pentru purtare, jachete (îmbrăcăminte), jersee
(îmbrăcăminte), mănuşi cu un deget, curele
cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru motociclişti, eşarfe pentru
gât (fulare) / fulare (eşarfe pentru gât), batiste de
buzunar, buzunare pentru îmbrăcăminte, eşarfe,
şaluri, body-uri (lenjerie de corp), berete.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 06749
20/09/2019
LABORMED PHARMA SA, B-DUL
THEODOR PALLADY NR. 44B,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 032266,
ROMANIA
SC BRAND PROTECT SRL, STR.
ILEANA COSÂNZEANA NR. 10,
BL. P7, SC. 3, AP. 87, SECTOR 5,
BUCUREŞTI

TONIFIKAT

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate
farmaceutice,
medicale
şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
ierbicide.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 06750
20/09/2019
ADAMED PHARMA S.A.,
MARIANA ADAMKIEWICZA 6A,
POLONIA, PIENKÓW, CZOSNÓW,
05-152, POLONIA
ZMP Intellectual Property SRL,
STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2 , BUCUREŞTI ,
ROMANIA

BISEPTOL

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 06751
20/09/2019
NATURPHARMA BULGARIA
EOOD, 21 ”YANKO SOFLISKI
VOLVODA” STR., EN.A 1164
SOFIA, BULGARIA, BULGARIA
DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3,
BL.17, SC.2, AP.27, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040011

PANLIPRO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Abrazivi de uz dentar, adezivi de uz dentar,
adezivi de uz dentar şi stomatolog ic, adezivi
pentru proteze dentare, agenţi corozivi pentru
tratarea suprafeţei dinţilor, agenţi de sigilare de
uz dentar, alginat ortodontic pentru amprentă
dentară, aliaje ceramice pentru coroane dentare,
aliaje de metale de uz stomatologic, aliaje de
metale preţioase ca implanturi dentare, aliaje
de metale preţioase de uz stomatologic, aliaje
dentare, aliaje metalice pentru reconstrucţii
dentare, amalgam dentar, amalgame dentare
din aur, amorse pentru metale, de uz dentar,
ape de gură, ape de gură antiseptic, ape
de gură medicinale împotriva cariilor, apă de
gură medicamentoasă, apă de gură pentru uz
medical, apă medicinală de gură, benzi adezive
pentru proteze dentare, ceară dentară pentru
prepararea mulajelor dentare, ceară pentru
mulaje dentare, ceramică dentară, ciment dentar
pentru plombe, cimenturi dentare, cimenturi
dentare pe bază de răşină, cimenturi pentru
proteze dentare, compozite pentru restaurare
dentară, materiale pentru plombarea dinților),
discuri abrazive de uz stomatologic, discuri
dentare pentru implantologie, preparate pentru
facilitarea erupției dinţilor, fluide abrazive de uz
stomatologic, geluri medicamentoase destinate
igienei bucale, aplicate prin periere, ghips dentar
dur, ghips pentru scopuri stomatologice, lac
conductor utilizat în scopuri stomatologice, lacuri
dentare, lacuri dentare utilizate în restaurarea
dentară, lacuri pentru sigilarea dentară, material
de obturaţie de uz stomatologic, material
pentru amprente dentare pe bază de alginat
chromatic, material pentru proteze dentare,
preparate antimicrobiene pentru clătirea gurii,
preparate farmaceutice pentru uz stomatologic,
produse medicinale pentru curăţarea dinţilor,
produse medicinale pentru tratamentul bucal,
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produse medicinale pentru îngrijirea gurii,
sprayuri de gură pentru uz medical, substanţe
anestezice de uz stomatologic, remedii naturale
şi farmaceutice, agenţi de administrare de
medicamente care facilitează administrarea de
produse farmaceutice, agenţi de administrare de
medicamente sub formă de capsule comestibile
pentru ambalarea de pulberi farmaceutice,
agenţi de administrare de medicamente sub
formă de filme solubile care facilitează
administrarea de produse farmaceutice, agenţi
de administrare de medicamente sub formă
de învelişuri pentru comprimate care facilitează
administrarea de produse farmaceutice, agenţi
de detoxificare pe bază de arsenic de uz
medical, anticoncepţionale (produse chimice),
esteri de celuloză de uz farmaceutic, eteri
de celuloză de uz farmaceutic, dextrină
de uz farmaceutic, drojdie de uz medical,
veterinar sau farmaceutic, extracte din drojdie
de uz medical, veterinar sau farmaceutic,
lichide intravenoase pentru rehidratare, nutriţie
şi administrare de produse farmaceutice,
microbicide, preparate bacteriene de uz
medical, preparate bacteriologice de uz medical,
preparate bacteriene de uz medical, preparate
bacteriologice de uz medical, preparate
farmaceutice de uz veterinar, preparate
farmaceutice
pentru
animale,
preparate
medicale, preparate medicinale pentru îngrijirea
sănătăţii, preparate minerale de uz medical,
produse antipiretice, produse organoterapeutice,
produse pentru vaccinare orală, produse
rehidratante, săruri pentru rehidratare orală,
suplimente nutritive fortifiante, care conţin
preparate parafarmaceutice, utilizate profilactic
şi pentru persoanele în convalescenţă, vaccinuri,
produse şi preparate farmaceutice împotriva
pielii uscate cauzate de sarcină, antiseptice,
dezinfectante, produse antimicrobiene pentru
spălarea feţei, produse antiseptice pentru
spălare, produse antiseptice pentru îngrijirea
rănilor, produse de curăţare antiseptice,
dezinfectanţi de uz medical, preparate
medicamentoase pentru spălarea mâinilor,
unguente antiseptice, creme farmaceutice,
compoziţii
farmaceutice,
farmaceutice
injectabile, preparate farmaceutice, produse
chimicofarmaceutice, substanţe farmaceutice
dermatologice,
preparate
farmaceutice
antibacteriene,
produse
farmaceutice
antibacteriene,
produse
farmaceutice
homeopate, elixiruri (preparate farmaceutice),
produse
farmaceutice
cardiovasculare,
preparate farmaceutice diuretice, produse
farmaceutice
antidiabetice,
preparate
astringente
(farmaceutice),
preparate
farmaceutice
antiepileptice,
produse

dermatologice farmaceutice, acetaţi de uz
farmaceutic, siropuri de uz farmaceutic,
unguente de uz farmaceutic, digestive de
uz farmaceutic, fermenţi de uz farmaceutic,
fosfaţi de uz farmaceutic, loţiuni de uz
farmaceutic, analgezice de uz farmaceutic,
decocturi de uz farmaceutic, balsamuri
de uz farmaceutic, preparate farmaceutice
analgezice efervescente, balsamuri de buze
farmaceutice, loţiuni farmaceutice pentru
piele, preparate farmaceutice pentru animale,
remedii naturale şi farmaceutice, preparate
farmaceutice
antiepileptice
parenterale,
preparate farmaceutice antiepileptice orale,
produse farmaceutice pentru ochi, preparate
farmaceutice pentru inhalatoare, substanţe
farmaceutice pentru epidermă, preparate
farmaceutice
pentru
răni,
preparate
farmaceutice pentru răceală, preparate şi
substanţe farmaceutice, preparate farmaceutice
pentru tuse, preparate chimice de uz
farmaceutic,
extracte
vegetale
de
uz
farmaceutic, creme hidratante de uz farmaceutic,
preparate hormonale de uz farmaceutic, produse
bacteriologice de uz farmaceutic, creme pentru
acnee (preparate farmaceutice) , preparate
farmaceutice de uz veterinar, preparate
farmaceutice pentru tratarea cancerului,
preparate farmaceutice pentru tratarea mătreţii,
produse farmaceutice pentru tratarea artritei,
preparate farmaceutice pentru leziunile pielii,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
esofagitei, produse farmaceutice pentru tratarea
depresiei, preparate farmaceutice pentru
îngrijirea părului, produse farmaceutice pentru
tratarea epilepsiei, preparate farmaceutice
pentru
prevenirea
alergiilor,
produse
farmaceutice pentru tratarea hipoglicemiei,
produse farmaceutice pentru tratarea halitozei,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
diabetului, preparate farmaceutice pentru
tratarea hipertensiunii, preparate farmaceutice
pentru tratarea diabetului, soluţii farmaceutice
utilizate în dializă, substanţe farmaceutice
care
afectează
metabolismul,
preparate
farmaceutice pentru tratarea alergiilor, produse
farmaceutice de uz oftalmologic, produse
farmaceutice pentru tratarea osteopatiei,
preparate farmaceutice de uz dermatologic,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
hiperlipidemiei, preparate farmaceutice pentru
tratamentul hipercolesterolemiei, preparate
farmaceutice pentru prevenirea osteoporozei,
preparate farmaceutice pentru uz stomatologic,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
vergeturilor, produse farmaceutice pentru
tratarea astmului, preparate farmaceutice pentru
tratarea osteoporozei, preparate farmaceutice
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pentru uz uman, preparate farmaceutice pentru
tratarea gutei, produse farmaceutice pentru
stimularea erecţiei, preparate farmaceutice
care conţin cafeină, preparate farmaceutice
pentru reglarea imunităţii, capsule goale pentru
produse farmaceutice, preparate şi substanţe
farmaceutice antialergice, produse farmaceutice
de regenerare a ţesuturilor, preparate
farmaceutice pentru tratarea afecţiunilor
scheletice, preparate farmaceutice pentru
tratarea afecţiunilor reumatice, preparate
farmaceutice
pentru
tratarea
tulburărilor
autoimune, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor inflamatorii, preparate
farmaceutice pentru prevenirea tulburărilor
autoimmune, preparate farmaceutice pentru
utilizare în oftalmologie, preparate farmaceutice
pentru tratarea tulburărilor inflamatorii, produse
farmaceutice pentru tratarea afecţiunilor
epidermice, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor oculare, produse farmaceutice
pentru tratarea tulburărilor metabolice, preparate
farmaceutice pentru utilizare în hematologie,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
tulburărilor inflamatorii, produse farmaceutice
pentru tratarea tulburărilor gastrointestinale,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
bolilor autoimune, preparate farmaceutice
pentru tratarea bolilor inflamatorii, preparate
farmaceutice pentru prevenirea tulburărilor
oculare,
preparate
farmaceutice
pentru
tratamentul fracturilor osoase, preparate
farmaceutice pentru tratamentul bolii Parkinson,
produse şi preparate farmaceutice pentru
cloasmă, substanţe farmaceutice care afectează
organele senzoriale, substanţe farmaceutice
care afectează organele digestive, preparate
farmaceutice pentru tratarea afecţiunilor
pielii, substanţe farmaceutice pentru tratarea
leziunilor
fizice,
preparate
farmaceutice
pentru sistemul nervos periferic, produse
farmaceutice pentru tratarea bolilor respiratorii,
preparate farmaceutice destinate utilizării
în oncologie, produse farmaceutice pentru
tratarea rinitei alergice, preparate farmaceutice
pentru tratamentul bolilor hormonale, produse
farmaceutice pentru tratarea bolilor infecţioase,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolilor digestive, preparate farmaceutice
pentru tratarea tumorilor maligne, preparate
farmaceutice pentru tratamentul bolilor osoase,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolilor autoimune, preparate farmaceutice
destinate utilizării în oncologie, preparate
farmaceutice pentru tratarea sclerozei multiple,
preparate farmaceutice biologice pentru
tratamentul cancerului, preparate farmaceutice
pentru tratamentul bolilor virale, preparate

farmaceutice destinate utilizării în chimioterapie,
preparate pentru arsuri solare de uz
farmaceutic, preparate farmaceutice pentru
tratarea bolilor de rinichi, preparate farmaceutice
pentru tratarea tulburărilor sistemului endocrin,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
tulburărilor sistemului imunitar, preparate
şi substanţe farmaceutice cu proprietăţi
analgezice, preparate şi substanţe farmaceutice
cu proprietăţi antiinflamatoare, preparate
farmaceutice pentru ameliorarea muşcăturilor
de insecte, preparate farmaceutice injectabile
pentru tratamentul reacţiilor anafilactice,
preparate
farmaceutice
pentru
utilizare
în transplanturile de ţesuturi, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor sistemului
genito-urinar, produse şi preparate farmaceutice
pentru prevenirea umflării picioarelor, preparate
farmaceutice cu acţiune asupra sistemului
nervos central, preparate farmaceutice de
inhalat pentru tratarea hipertensiunii pulmonare,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
tulburărilor de ritm cardiac, preparate şi
substanţe farmaceutice destinate utilizării în
ginecologie, preparate farmaceutice pentru
tratarea bolilor şi tulburărilor ochilor, seringi
umplute pentru scopuri medicale (care conţin
produse farmaceutice), preparate farmaceutice
pentru tratarea simptomelor bolilor provocate
de radiaţii, produse şi preparate farmaceutice
pentru hidratarea pielii în timpul sarcinii,
suplimente alimentare, suplimente alimentare
antioxidante, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare lichide, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente alimentare pentru
sportivi, suplimente alimentare și preparate
dietetice, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale, suplimente alimentare cu efect
cosmetic, suplimente alimentare realizate în
principal din minerale, suplimente alimentare
realizate în principal din vitamine, suplimente
dietetice alimentare folosite pentru post
modificat,
suplimente
alimentare
pentru
persoanele cu nevoi dietetice speciale,
suplimente alimentare pentru îmbunătăţirea
formei fizice şi a rezistenţei, preparate pe bază
de vitamine sub formă de suplimente alimentare.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 06752
20/09/2019
BRUNOMAG CONSULTING
SRL, STR. SECUILOR NR. 5,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 041511,
BUCUREȘTI, ROMANIA

BRUNOMAG

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 06753
20/09/2019
SC SOLAREX IMPEX SRL,
STR. RÂULUI NR. 419, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, 200636, DOLJ,
ROMANIA

DITAN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, insecticide, erbicide, pesticide.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 06754
20/09/2019
SC SOLAREX IMPEX SRL,
STR. RÂULUI NR. 419, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, 200636, DOLJ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 06755
20/09/2019
MIXTOPIA LIVE SRL, STR. RADU
BOIANGIU NR. 10, CAMERA
1, BL. 39A, SC. 1, SECTORUL
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

ZaiaFest

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

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 06756
20/09/2019
SC SOLAREX IMPEX SRL,
STR. RÂULUI NR. 419, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, 200636, DOLJ,
ROMANIA

ACTORO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, insecticide, erbicide.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

GUARDIAM

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, insecticide, erbicide.

(540)

───────

(511)

M 2019 06757
20/09/2019
GEORGE-ORLANDO GHIURI,
STRADA MUNCEL NR. 39C, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA
TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL.
17, SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 041256,
BUCUREȘTI, ROMANIA

RASOVA SUR MER

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 06758
20/09/2019
ANDREW WEIL, 7650 E.
BROADWAY BOULEVARD, SUITE
310 TUCSON, ARIZONA, 85710,
STATELE UNITE ALE AMERICII
ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06759
20/09/2019
LUIZA-MĂDĂLINA ROATĂ , STR.
RUŞEŢU NR. 8, SC. A, ET. 3, AP.
16, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, 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

DR. ANDREW WEIL

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Creme balsam de înfrumuseţare/creme BB
(beauty balm creams), creme de înfrumuseţare,
loţiuni de înfrumuseţare, seruri de înfrumuseţare,
loţiuni de corp, creme pentru măşti de
corp, produse pentru spălarea corpului, uleiuri
cosmetice, produse/preparate cosmetice de
protecţie solară, preparate cosmetice, produse
pentru curăţarea dinţilor, uleiuri esenţiale,
creme pentru faţă, loţiuni pentru faţă, produse/
preparate pentru curăţarea feţei, şi anume,
produse/preparate de curăţare pentru acnee
pe bază de acid salicilic, nu de uz
medical, produse/preparate pentru curăţarea
feţei, măşti pentru faţă, produse/preparate
hidratante pentru faţă, produse/preparate pentru
îngrijirea părului, balsam pentru păr, creme
pentru păr, loţiuni pentru păr, produse nutritive
pentru păr, şampon pentru păr, produse/
preparate pentru coafarea părului, balsam
pentru buze, machiaj (make-up), apă de gură şi
apă de clătit, nemedicinale, produse/preparate
nemedicinale pentru îngrijirea pielii, produse/
preparate pentru curăţarea pielii, cremă pentru
piele, loţiune pentru piele, produse/preparate
pentru hidratarea pielii, săpun pentru piele, pastă
de dinţi.
───────

Luisa Fiore Parte di te
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.13.25
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 06760
20/09/2019
SC SOLAREX IMPEX SRL,
STR. RÂULUI NR. 419, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, 200636, DOLJ,
ROMANIA

BRAVUS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, insecticide, erbicide.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06761
20/09/2019
RADIO GUERRILLA SRL, CALEA
MOŞILOR NR. 213, CAMERA
1, BL. 21A, SC. 1, ET. 2, AP.
20, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

APRES SKI URBAN
(531)

Clasificare Viena: 06.01.04; 21.03.09;
19.07.25; 26.01.04; 26.01.16; 26.01.18;
27.05.01; 29.01.01
(591) Culori revendicate:roz (Pantone 191C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru alte
afaceri), prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, închirierea spaţiului
publicitar, asistenţă în managementul afacerilor,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, marketing, servicii de
informaţii privind marketing-ul, servicii de relaţii
media, furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii, târguri și evenimente în scopuri
comerciale sau publicitare, publicarea de texte
publicitare, promovarea vânzărilor pentru terţi,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele

de date computerizate, strângerea la un loc,
în folosul terţilor, a unei game variate de
bunuri (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel de
servicii putând fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping, servicii de comerț pentru articole
de îmbrăcăminte, de încălţăminte, articole de
acoperit capul, rucsacuri, brelocuri, articole de
papetărie, articole pentru practicarea sporturilor,
accesorii pentru îmbrăcăminte și încălțăminte.
40. Asamblarea personalizată a materialelor
pentru terţi, fabricarea personalizată a bunurilor
la comanda şi specificaţiile terţilor, servicii de
croitorie la comandă şi croitorie personalizată.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii
de
club
(divertisment
sau
educaţie), organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea
şi
susţinerea
conferinţelor,
organizarea
şi
susţinerea
congreselor,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
servicii de disc jockey, informaţii despre
divertisment, producţii de film, altele decât
filmele publicitare, servicii de punere în pagină,
altele decât pentru scop publicitar, organizare
de evenimente de divertisment, organizare de
evenimente culturale, organizare de evenimente
sportive, producţia de programe de radio şi
de televiziune, producţia de emisiuni de radio
şi de televiziune, servicii de reporteri de ştiri,
servicii de maestru de ceremonii pentru petreceri
și evenimente speciale, servicii de cluburi de
noapte (divertisment), servicii de discotecă,
furnizare de informații despre divertisment,
evenimente de divertisment, evenimente
culturale și sportive, în rețele online și pe
internet, furnizare de instalații pentru evenimente
sportive, competiții sportive și de atletism și
programe de decernare de premii, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicare multimedia, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de baluri, planificarea de petreceri (divertisment),
fotografie, publicarea de texte, altele decât
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textele de publicitate, furnizarea de
sportive.
43. Servicii de furnizare de alimente şi
servicii de bar, servicii de cafenea,
de restaurant, servicii de catering,
temporară.

facilităţi
băuturi,
servicii
cazare

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 06762
20/09/2019
SC SOLAREX IMPEX SRL,
STR. RÂULUI NR. 419, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, 200636, DOLJ,
ROMANIA

DIIAT

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Pesticide.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 06763
20/09/2019
S.C. ALCONOR COMPANY S.R.L.,
STR. AL. I. CUZA NR. 27, JUDEŢ
SATU MARE, CAREI, SATU MARE,
ROMANIA

POWERTool

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 06765
20/09/2019
VALBER S.R.L., STR. ROMUL
LADEA NR. 21A, JUDEŢ CARASSEVERIN, RESIŢA, CARAȘ
SEVERIN, ROMANIA
ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR. 33,
AP. 7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

VALBER

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobilă și mobilier, mobilier integrat, dulapuri
(mobilier), mobilier transformabil, comode
(mobilier), birouri (mobilier), mobilier încastrat,
mobilier baie, mobilier școlar, rafturi de
prezentare mobile (mobilier), Mobile de birou,
rafturi de mobile, mese (mobilier), unități
(mobilier), mobilier de bucătărie, mobilier din
lemn, birouri modulare (mobilier), piese de
mobilier, mobilier de uz casnic, module mobile
de bar (mobilier), mobilier de grădină din lemn,
mobilier pentru cameră de zi, scaune ca mobilier
de birou, rafturi (mobilier) confecționate în
principal din lemn, utilizate pentru depozitare,
accesorii pentru mobilier, care nu sunt din metal,
mânere din ceramică pentru dulapuri, sertare și
mobilier, mobilier pentru săli (de spectacole, de
conferințe), mobilier de expunere pentru puncte
de vânzare, mobilier de bucătărie cu înălțime
reglabilă, corpuri cu sertare pentru depozitare
(mobilier), mobilier pentru casă, birou și grădină,
mobilier confecționat în principal din sticlă, uși
fabricate din sticlă pentru mobilier, storuri de
interior pentru ferestre (mobilier), uși pentru
mobilier, mobilier de interior, umerașe și cuiere
pentru haine, suporturi pentru haine (mobilier) și
cârlige pentru îmbrăcăminte.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la vânzarea de mobilier, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de mobilier, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de mobilier.
37. Montare de mobilier, montare de mobilier
pentru magazine, instalarea mobilei la comandă,
restaurări de mobilier, refacerea pieselor de
mobilier, reparații piese de mobilier, întreținere
și reparații de mobilier, recondiționare, reparare
și întreținere de mobilier, lăcuirea mobilierului,
vopsire de mobilier, întreținere de mobilier.
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40. Fabricare

la comandă de mobilier,
prelucrare mobilier, decaparea finisajului
mobilierului, fabricarea de mobilier pe bază de
comandă și specificații primite de la terți, servicii
de ignifugare de mobilier.
42. Consultanță privind alegerea materialelor
pentru tapițarea mobilierului (decorațiuni
interioare), servicii de proiectare piese de
mobilier, proiectarea amplasării mobilierului de
birou, design de mobilier, proiectare piese de
mobilier, servicii de design mobilier, design de
mobilier de birou, servicii de infromare privind
combinațiile de culori, vopsele și mobilier pentru
design interior.

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 06766
20/09/2019
MODI RALUCA INTREPRINDERE
FAMILIALA, STR. RASARITULUI
NR. 9, BL. 16A, AP. 4, JUDEŢ
TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA
ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR. 33,
AP. 7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

RALUCA MODI

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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).
───────

(540)

M 2019 06767
20/09/2019
S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. ,
STR. CRISTIAN POPISTEANU
NR.2-4, ETAJ 3, BIROUL NR.7,
SECTOR 1, COD 010024,
BUCURESTI, BUCURESTI,
010024, RO, ROMANIA
MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Diaspora românească
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13; 26.01.03; 26.01.18; 26.04.05
(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare.
38. Telecomunicații, difuzarea programelor de
radio și/sau de televiziune, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
flux continuu (streaming) de date, transmisie
TV prin internet, transmitere de conținuturi
multimedia pe internet, difuzare de material
audio și video pe internet.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, producţia de programe de radio
şi de televiziune, producţia de emisiuni de
radio şi de televiziune, furnizarea de programe
de televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, pregătire de programe
de televiziune, prezentare de programe de
televiziune, publicare multimedia, publicare
online, furnizarea online de publicaţii electronice,
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nedescărcabile, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, servicii de reporteri de ştiri.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 06768
20/09/2019
PepsiCo, Inc., ANDERSON HILL
ROAD 700, PURCHASE, 10577,
NEW YORK, STATELE UNITE ALE
AMERICII
PETOSEVIC SRL , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010458, ROMANIA

alimentare pe bază de cereale, batoane de
cereale şi batoane energizante, gustări pe bază
de orez, chipsuri de orez, chipsuri crocante de
orez, biscuiţi săraţi din orez, orez expandat,
turte din orez, gustări din porumb, porumb
prelucrat, floricele de porumb, porumb prăjit,
gustări din porumb expandat, gustări pe bază
de mălai, gustări extrudate care conţin mălai,
pâine indiană, covrigei, müsli, batoane pe bază
de musli, semințe de cereal, procesate, batoane
pentru gustări conţinând un amestec de cereale,
nuci şi fructe uscate (produse de cofetărie),
sosuri salsa, sosuri, nuci trase în ciocolată
(produse de cofetărie), gustări pe bază de
müsli, gustări gata preparate care conţin în
principal semințe de cereale, porumb, cereale
sau combinaţii ale acestora.
───────

ROCK SCISSOR PAPER

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, carne de pasăre de curte,
carne de vânat, extracte din carne, fructe si
legume conservate, uscate si gătite, jeleuri
comestibile, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte,
lactate, uleiuri si grăsimi comestibile, sosuri
pentru gustări, brânzeturi, iaurt, nuci comestibile,
fructe cu coajă lignificată
procesate,
semințe
preparate,
batoane
alimentare pe bază de nuci, amestecuri de
fructe si nuci preparate, cipsuri de cartofi, cipsuri
crocante de cartofi, aperitive pe bază de cartofi,
aperitive pe bază de soia, cipsuri de soia, gustări
pe bază de fructe, cipsuri din fructe, cipsuri
din yucca, carne de vită preparată, pastramă
din carne de vită, șorici de porc umflat, salate
de legume, fructe şi legume tartinabile, gustări
şi cipsuri pe bază de legume, gustări gata
preparate care conţin în principal cartofi şi
cipsuri, fructe cu coaja lemnoasă, produse din
nuci, seminţe, fructe, legume sau combinaţii ale
acestora, gustări şi paste tartinabile pe bază de
legume.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
zahăr, orez, tapioca, sago, făină, preparate pe
bază de cereale, pâine, produse de patiserie,
dulciuri (produse de cofetărie), înghețată, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, cereale,
semințe de cereale procesate, produse pentru
gustări preparate din făină de cereale, produse
pentru gustări preparate din făină de cartofi,
produse pentru gustări preparate din făină de
orez, biscuiţi săraţi, cipsuri taco, cipsuri tortilla,
cipsuri pe bază de făină, cipsuri pe bază de
cereale, gustări pe bază de cereale, batoane

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06769
20/09/2019
PepsiCo, Inc., ANDERSON HILL
ROAD 700, PURCHASE, 10577,
NEW YORK, STATELE UNITE ALE
AMERICII
PETOSEVIC SRL , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010458, ROMANIA

PIATRĂ FOARFECĂ HÂRTIE

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, carne de pasăre de curte,
carne de vânat, extracte din carne, fructe si
legume conservate, uscate si gătite, jeleuri
comestibile, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte,
lactate, uleiuri si grăsimi comestibile, sosuri
pentru gustări, brânzeturi, iaurt, nuci comestibile,
fructe cu coajă lignificată
procesate,
semințe
preparate,
batoane
alimentare pe bază de nuci, amestecuri de
fructe si nuci preparate, cipsuri de cartofi, cipsuri
crocante de cartofi, aperitive pe bază de cartofi,
aperitive pe bază de soia, cipsuri de soia, gustări
pe bază de fructe, cipsuri din fructe, cipsuri
din yucca, carne de vită preparată, pastramă
din carne de vită, șorici de porc umflat, salate
de legume, fructe şi legume tartinabile, gustări
şi cipsuri pe bază de legume, gustări gata
preparate care conţin în principal cartofi şi
cipsuri, fructe cu coaja lemnoasă, produse din
nuci, seminţe, fructe, legume sau combinaţii ale
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acestora, gustări şi paste tartinabile pe bază de
legume.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
zahăr, orez, tapioca, sago, făină, preparate pe
bază de cereale, pâine, produse de patiserie,
dulciuri (produse de cofetărie), înghețată, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, cereale,
semințe de cereale procesate, produse pentru
gustări preparate din făină de cereale, produse
pentru gustări preparate din făină de cartofi,
produse pentru gustări preparate din făină de
orez, biscuiţi săraţi, cipsuri taco, cipsuri tortilla,
cipsuri pe bază de făină, cipsuri pe bază de
cereale, gustări pe bază de cereale, batoane
alimentare pe bază de cereale, batoane de
cereale şi batoane energizante, gustări pe bază
de orez, chipsuri de orez, chipsuri crocante de
orez, biscuiţi săraţi din orez, orez expandat,
turte din orez, gustări din porumb, porumb
prelucrat, floricele de porumb, porumb prăjit,
gustări din porumb expandat, gustări pe bază
de mălai, gustări extrudate care conţin mălai,
pâine indiană, covrigei, müsli, batoane pe bază
de musli, semințe de cereal, procesate, batoane
pentru gustări conţinând un amestec de cereale,
nuci şi fructe uscate (produse de cofetărie),
sosuri salsa, sosuri, nuci trase în ciocolată
(produse de cofetărie), gustări pe bază de
müsli, gustări gata preparate care conţin în
principal semințe de cereale, porumb, cereale
sau combinaţii ale acestora.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 06770
20/09/2019
MARIAN POPESCU, STR.
SMARANDA BRAESCU NR. 29,
BL. XI G, SC. 2, ET. 1, AP. 23,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 014205,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SELLGSM

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, port telefon mobil, huse pentru
telefoane, căști pentru telefoane, telefoane
celulare digitale, baterii pentru telefoane,
fete pentru telefoane celulare, baterii pentru
telefoane mobile, căști pentru telefoane mobile,
carcase pentru telefoane mobile, huse pentru
telefoane inteligente, aparate telefonice fără

fir, dispozitive mâini libere pentru telefoane,
încărcătoare de baterii pentru telefoane, huse
din piele pentru telefoane mobile, dispozitive
„mâini-libere" pentru telefoane celulare, huse din
piele pentru telefoane inteligente, încărcătoare
de baterii pentru telefoane mobile, aparate
telefonice cu ecran și tastatură, căști fără fir
folosite cu telefoane mobile, adaptoare pentru
conectarea telefoanelor la aparate auditive,
microfoane de tipul mâini libere pentru telefoane
mobile, căști de tipul mâini libere pentru
telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, echipamente
pentru utilizarea fără mâini a telefoanelor
mobile, protecții de ecran, din sticlă călită,
pentru telefoane inteligente, adaptoare de
gen [adaptoare de cabluri] pentru telefoane
mobile, folii de protecție cu cristale lichide
pentru telefoane inteligente, huse din pânză
sau material textil pentru telefoane mobile,
încărcătoare de baterii de telefoane mobile
destinate utilizării în vehicule.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 06771
22/09/2019
BLUE GIFTS STORE
, STR. SPLAI BAHLUI MAL STÂNG
NR. 37, BL. B1, JUD. IAŞI, , IAŞI,
700031, ROMANIA

MĂMUCA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Legume conservate, legume uscate, legume
gătite, legume congelate, legume amestecate,
burgeri din
legume, dovleci (legume conservate), legume în
conservă, chipsuri de legume, supe de legume,
produse
din legume preparate, legume uscate prin
înghețare, mâncăruri cu legume preparate,
legume feliate, la
conservă, legume preparate la grătar, legume
conservate (în ulei), preparate pentru supă de
legume, mâncăruri cu legume, congelate rapid,
antreuri pe bază de legume, gustări pe bază de
legume, produse tartinabile
pe bază de legume, concentrate din suc
de legume pentru alimente, mâncăruri gătite
constând în principal
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din legume, înlocuitori de carne pe bază de
legume, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de
fructe și legume,
mâncăruri gătite și congelate constând în
principal din legume, fructe, ciuperci și legume
prelucrate (inclusiv nuci și leguminoase),
sarmale din carne în foi de viţă, mancare pe bază
de carne (sarmale), dulcețuri.
───────

LISTA CONTINAND CERERILE DE INREGISTRARE MARCA
PROVENITE DIN CONVERSIA CERERILOR DE MARCA
COMUNITARA PUBLICATE IN VEDEREA DESCHIDERII
PERIOADEI DE OPOZITII/OBSERVATII

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Conversii Mărci
Cereri Conversii Mărci publicate în
27/09/2019(în ordinea numărului de
depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

(210)
1 M 2019 04988

Data
Depozit
(151)
06/11/2018

Titular
(732)
Amazon Europe Core S.à.r.l.

2

Denumire
Marcă
(540)
ALKOVE
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 04988
06/11/2018
Amazon Europe Core S.à.r.l.,
38 AVENUE JOHN F. KENNEDY,
LUXEMBOURG, L-1855,
LUXEMBURG
PETOSEVIC SRL , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010458, ROMANIA

ALKOVE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Accesorii electrice de iluminat, abajururi.
20. Piese de mobilier, perne decorative, mânere
pentru uşi, mânere rotunde nemetalice, saltele,
oglinzi (sticlă argintată), mobilă de birou, perne,
vergele de perdele, apărătoare, storuri, tăvi,
jaluzele.
21. Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie, sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei de construcţie), obiecte din sticlă,
porţelan şi ceramică.
24. Materiale textile şi înlocuitori pentru acestea,
cuverturi de masă, cearşafuri (cearceafuri) cu
(tiv) elastic, cearşafuri, învelitori de pat, cuverturi
matlasate (lenjerie de pat), cuverturi de pat
(pături), lenjerie de pat, lenjerie de masă, tapet
din materiale textile, feţe de pernă, huse pentru
perne, pături tip pled, huse pentru mobile.
35. Servicii asigurate de magazine online de
desfacere cu amănuntul în legătură cu mobilier,
servicii de comerţ cu amănuntul referitoare la
mobilă.
───────

