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Cereri Mărci publicate în 30/12/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 06846 20/12/2019 CHINA TOBACCO HUNAN

INDUSTRIAL CO., LTD.
YANKER

2 M 2019 06848 20/12/2019 CHINA TOBACCO HUNAN
INDUSTRIAL CO., LTD.

HEO

3 M 2019 07739 23/12/2019 BOGDAN-VIOREL BOT DRIL

4 M 2019 09013 23/12/2019 COMPANIA NAȚIONALĂ
LOTERIA ROMÂNĂ S.A.

loteria română pronosport
miercuri prono-s

5 M 2019 09014 23/12/2019 COMPANIA NAȚIONALĂ
LOTERIA ROMÂNĂ S.A.

loteria română loto 6/49 NOROC

6 M 2019 09015 23/12/2019 COMPANIA NAȚIONALĂ
LOTERIA ROMÂNĂ S.A.

loteria română loto 5/40 SUPER
NOROC

7 M 2019 09016 23/12/2019 COMPANIA NAȚIONALĂ
LOTERIA ROMÂNĂ S.A.

loteria română joker plus noroc

8 M 2019 09018 20/12/2019 HEXIT SRL Centric DMS The Ultimate DMS
Technology

9 M 2019 09023 20/12/2019 HEXIT SRL Centric EDI The Ultimate EDI
Technology

10 M 2019 09085 20/12/2019 S.C. GAZONUL S.R.L. G GAZONUL Face diferența

11 M 2019 09113 20/12/2019 SC PFS PROSPER SECURITY
SRL

PFS SECURITY

12 M 2019 09114 20/12/2019 SOCIETATEA ELECTRICA
FURNIZARE S.A.

Energie Plus

13 M 2019 09115 20/12/2019 SOCIETATEA ELECTRICA
FURNIZARE S.A.

Electrica 3 în 1

14 M 2019 09116 20/12/2019 GUANGYHOU HANMA
AUTOMATION CONTROL
EQUIPMENT CO., LTD

HANMA LASER

15 M 2019 09117 20/12/2019 NATURALIS SRL naturalis inteligenţa naturii
Islasept

16 M 2019 09118 20/12/2019 DONA LOGISTICA SA Artimob

17 M 2019 09119 20/12/2019 SC SALCONSERV FOOD SRL VERDINO. Viitorul are gust

18 M 2019 09120 20/12/2019 Streng Marius Adrian PFA Decocraciun

19 M 2019 09121 20/12/2019 SC SALCONSERV FOOD SRL VERDINO. Gusta un pic din viitor

20 M 2019 09122 20/12/2019 SOSA ANDREI MANUEL               CAPS

                                                             SOSA RALUCA            

21 M 2019 09123 20/12/2019 MIHAI-ANDREI PANDRA PANDADRIVE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2019 09124 20/12/2019 SARA GOLD S.R.L. MELY DIAMOND GOLD

23 M 2019 09125 20/12/2019 HERA MEDICAL S.R.L. Sui Generis

24 M 2019 09126 20/12/2019 HERA MEDICAL S.R.L. Hera Medical

25 M 2019 09127 20/12/2019 CODRIN-MIHAI JIEANU ZNK CONCEPT Codrin Mihai

26 M 2019 09128 20/12/2019 TARGET NETWORK S.R.L. Doua Zile

27 M 2019 09129 20/12/2019 MOHAMED GHZAYEL HAIFA PARFUMES
www.haifaparfumes.ro Noi Va
Alegem Parfumul Cu Grija

28 M 2019 09130 20/12/2019 ILIE NIŢĂ NIŢĂ ILIE

29 M 2019 09131 20/12/2019 CORNELIU-VIRGIL BOLDOR VIRGIL THE BARBER

30 M 2019 09132 20/12/2019 SC PREFERA FOODS SA zi de zi Porţia de bun

31 M 2019 09133 20/12/2019 ARTHUR MUŞETESCU ATLAS COFFEE THE WORLD
IN A CUP OF COFFEE

32 M 2019 09134 20/12/2019 US FOOD NETWORK SA the CROPPERS

33 M 2019 09135 20/12/2019 US FOOD NETWORK SA the CROPPERS

34 M 2019 09137 20/12/2019 ROMAQUA GROUP S.A. BORSEC - BORVIZ

35 M 2019 09138 20/12/2019 NINA RODOVICA RUS Bunătățile lu' Nina mai mult decât
păstrăvărie

36 M 2019 09139 20/12/2019 S.C. MICO TOTAL
DISTRIBUTION S.R.L.

Terra Felice

37 M 2019 09140 20/12/2019 STOICANU RĂZVAN-NICOLAE REZIO

38 M 2019 09141 20/12/2019 STOICANU RĂZVAN-NICOLAE REZIO

39 M 2019 09142 20/12/2019 SC STORIES OF NEW SRL PIF

40 M 2019 09143 20/12/2019 ALSO BUSINESS INVEST SRL WATERLINE the water company

41 M 2019 09144 20/12/2019 MIHAI PERIFAN Gelateria Dolcissima

42 M 2019 09145 20/12/2019 SC Bengos Shop SRL BenGOss Shop

43 M 2019 09146 23/12/2019 CENTRUL CULTURAL
JUDEȚEAN CONSTANȚA
"TEODOR T. BURADA"

DATINA

44 M 2019 09147 23/12/2019 SC SPORT LINE CLUB SRL OUTRAN

45 M 2019 09148 23/12/2019 SORINA-RUXANDRA
STOICHITESCU

SCROLLHYPE

46 M 2019 09149 23/12/2019 SORINA-RUXANDRA
STOICHITESCU

SCROLL

47 M 2019 09150 23/12/2019 ANDREI ROPCEA MORANDI
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
48 M 2019 09151 23/12/2019 VERONICA-MIHAELA

KIRCHNER
ARTfel De Jurnal

49 M 2019 09152 23/12/2019 EUROPARUS SRL vitaminwine

50 M 2019 09153 23/12/2019 TIBI IVAŞCO Titi

51 M 2019 09154 23/12/2019 CORNELIA URECHE BUZARDS REDEFINING VALUE

52 M 2019 09155 23/12/2019 IOTU NICOLAE shlibs

53 M 2019 09156 23/12/2019 IRINA-ADRIANA SCHROTTER romanian creative week
săptămâna creativă românească

54 M 2019 09157 23/12/2019 S.C. ECOWASH MAD 2016
S.R.L.

ECO WashMad

55 M 2019 09158 23/12/2019 S.C. TECTON TRUST Q QUANTUM SPACE

56 M 2019 09159 23/12/2019 SC FLEXIPLAST SRL TRANSALPINA SPA RESORT

57 M 2019 09160 23/12/2019 S.C. CHIMAGRI S.R.L. SĂMÂNŢĂ PORUMB OLT

58 M 2019 09161 23/12/2019 S.C. IL CAFFE SERVEXIM
S.R.L.

EXCUSE MY FRENCH ROAST

59 M 2019 09162 23/12/2019 ASOCIAŢIA ARTIS SFR SERILE FILMULUI
ROMÂNESC

60 M 2019 09163 23/12/2019 ATIPIC RG SRL a ATIPIC

61 M 2019 09164 23/12/2019 SC TC DEALS SRL BESDER

62 M 2019 09165 23/12/2019 SPIDOL COLOURS SRL Librăria CARIOCA

63 M 2019 09167 23/12/2019 COLD TECH SERVICII SRL COLDTECH SERVICES

64 M 2019 09168 23/12/2019 CIOLTAN CONSTANTIN
GHEORGHE

inovita healthcare

65 M 2019 09169 23/12/2019 INNOVATIVE BUSINESS UNIT
SRL

MEDICON

66 M 2019 09170 23/12/2019 CONSTANTIN-GHEORGHE
OPRAN
LAMANNA GIUSEPPE

POLCOM

67 M 2019 09171 23/12/2019 SC JUGUAR IMP SRL Splendor

68 M 2019 09172 23/12/2019 SC CLEAR INVESTMENTS SRL C F N Group

69 M 2019 09174 23/12/2019 CASA DE LICITAŢII VIKART
SRL

VIKaRT AUCTION HOUSE

70 M 2019 09175 23/12/2019 IONEL BURTEA AB ABUND BERRY

71 M 2019 09176 23/12/2019 ALINA-NICOLETA
ALEXANDROV

Anason
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
72 M 2019 09177 23/12/2019 ASOCIAȚIA SOCIETATEA DE

PSIHOLOGIE MILITARĂ
SOCIETATEA DE PSIHOLOGIE
MILITARĂ

73 M 2019 09178 23/12/2019 CROSSGATE SRL viliera

74 M 2019 09179 23/12/2019 CRISTINA MARIANA TICU
JIANU

LTJ & PARTNERS

75 M 2019 09180 23/12/2019 GLOBAL CARGO SPEDITION
S.R.L.

GLOBAL CARGO SPEDITION

76 M 2019 09181 23/12/2019 CREATIVITY LEVEL 5 S.R.L. CREATIVITY LEVEL 5 Think...
Feel... Create

77 M 2019 09182 23/12/2019 SC ZCDIVERT SRL BEANTASTIC
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(210) M 2019 06846
(151) 20/12/2019
(732) CHINA TOBACCO HUNAN

INDUSTRIAL CO., LTD., SECTION
3, WANJIALI MIDDLE ROAD 188,
CHANGSHA, YUHUA DISTRICT,
HUNAN, CHINA

(740) Cabinet Individual Claudiu Feraru,
STR. CONSTANTIN DANIEL NR. 4,
PARTER, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
YANKER

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

9. Baterii pentru țigări electronice, baterii
pentru dispozitive electronice de încălzire
a tutunului, încărcătoare pentru țigări
electronice, încărcătoare de baterii pentru
dispozitive electronice de încălzire a tutunului,
usb încărcătoare pentru țigări electronice,
încărcătoare usb pentru dispozitive electronice
de încălzire a tutunului, încărcătoare pentru
țigări electronice utilizate în mașină, încărcătoare
pentru dispozitive de încălzire a tutunului utilizate
în mașină, încărcătoare pentru țigări electronice
și dispozitive de încălzire a tutunului, etichete
electronice pentru bunuri, semiconductori,
conductoare electrice, filamente conducătoare
de lumină (fibre optice), dispozitive periferice de
calculator, contoare, playere portabile, circuite
integrate, aparate de distilare pentru scopuri
științifice, baterii solare.
34. Tutun, tutun de mestecat, prizat, trabucuri,
țigări, țigări de foi, ierburi pentru fumat, tutun de
tutun, țigări electronice care nu sunt fabricate
din metale prețioase, mașini de buzunar pentru
rularea țigărilor, buzunare pentru suporturi
de țigări, filtre de țigări, filtre pentru țigări,
conducte de curățare a țevilor pentru tutun,
hârtie absorbantă pentru țevi de tutun, borcane
de tutun, scrumiere pentru fumători care nu
sunt fabricate din metale prețioase, filtrarea
pachetului de filamente pentru țigarete, hârtie de
țigară, valize pentru țigări care nu sunt fabricate
din metale prețioase, brichete pentru fumători,
țigarete care conțin substituenți de tutun, nu
în scopuri medicale, țigarete electronice, soluții
lichide pentru utilizare în țigări electronice,
vaporizatoare
orale pentru fumători, recipiente de gaz pentru
brichete, arome, altele decât uleiurile esențiale,
utilizate în țigări electronice, atomizoare
electronice pentru țigări.

───────

(210) M 2019 06848
(151) 20/12/2019
(732) CHINA TOBACCO HUNAN

INDUSTRIAL CO., LTD., SECTION
3, WANJIALI MIDDLE ROAD 188,
CHANGSHA, YUHUA DISTRICT,
HUNAN, CHINA

(740) Cabinet Individual Claudiu Feraru,
STR. CONSTANTIN DANIEL NR. 4,
PARTER, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
HEO

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

34. Tutun, tutun de mestecat, prizat, trabucuri,
țigări, țigări de foi, ierburi pentru fumat, tutun de
tutun, țigări electronice care nu sunt fabricate
din metale prețioase, mașini de buzunar pentru
rularea țigărilor, buzunare pentru suporturi
de țigări, filtre de țigări, filtre pentru țigări,
conducte de curățare a țevilor pentru tutun,
hârtie absorbantă pentru țevi de tutun, borcane
de tutun, scrumiere pentru fumători care nu
sunt fabricate din metale prețioase, filtrarea
pachetului de filamente pentru țigarete, hârtie de
țigară, valize pentru țigări care nu sunt fabricate
din metale prețioase, brichete pentru fumători,
țigarete care conțin substituenți de tutun, nu
în scopuri medicale, țigarete electronice, soluții
lichide pentru utilizare în țigări electronice,
vaporizatoare
orale pentru fumători, recipiente de gaz pentru
brichete, arome, altele decât uleiurile esențiale,
utilizate în țigări electronice, atomizoare
electronice pentru țigări.

───────
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(210) M 2019 07739
(151) 23/12/2019
(732) BOGDAN-VIOREL BOT , STR.

OCTAVIAN GOGA NR. 49,
JUDEŢUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

DRIL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

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

22. Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci, materiale de umplutură (cu excepţia
cauciucului şi a materialelor plastice).
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de
sport.

───────

(210) M 2019 09013
(151) 23/12/2019
(732) COMPANIA NAȚIONALĂ

LOTERIA ROMÂNĂ S.A., STR.
POENARU BORDEA NR. 20,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 040094,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

loteria română pronosport
miercuri prono-s

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.06; 27.05.01; 27.07.01;
26.04.01; 26.04.02

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

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

9. Aparate de colectare monede (totalizatoare),
aparate de schimbat monede, automate de
schimbat bancnote în monede, mecanisme
acţionate cu monede pentru distribuitoare
automate, mecanisme care funcţionează cu
monede, componente electronice pentru aparate
de jocuri de noroc, hardware pentru jocuri
şi jocuri de noroc, informaţii cu privire la
jocuri şi jocuri de noroc, publicaţii electronice
descărcabile referitoare la jocuri şi jocuri
de noroc, software pentru administrarea de
jocuri şi jocuri de noroc online, software
pentru aplicaţii de calculator cu jocuri şi
jocuri de noroc, programe pentru jocuri pe
computer, jocuri video (jocuri de calculator) sub
formă de programe de calculator înregistrate
pe suporturi de date, manuale de pregătire
sub formă de programe de calculator,
programe codificate, programe computerizate
pentru prelucrarea datelor, programe-control



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
20/12/2019-23/12/2019

pentru recunoaşterea imaginilor, programe de
calculator interactive, programe de calculator
multimedia interactive, programe de jocuri
interactive de calculator, programe de calculator
pentru televiziune interactivă şi pentru
jocuri şi/sau concursuri interactive, programe
de calculator pentru jocuri preînregistrate,
programe de calculator pentru elaborarea
de interfeţe pentru utilizatori, programe de
controlare a proceselor, programe de calculator
stocate în format digital, programe de jocuri
de calculator înregistrate, programe de jocuri
informatice multimedia interactive, programe
de jocuri interactive multimedia, programe
de jocuri pe calculator pentru simularea
tranzacţiilor de valori mobiliare (software),
programe de jocuri video descărcabile,
programe descărcabile pentru jocuri electronice,
programe informatice pentru jocuri video şi
de calculator, programe informatice utilitare
descărcabile, programe înregistrate pe circuite
electronice pentru aparate de divertisment cu
ecrane cu cristale lichide, programe înregistrate
pentru jocuri portabile cu ecrane cu cristale
lichide, programe pentru aparate de jocuri
video arcade, programe pentru jocuri pe
calculator, programe descărcabile pentru jocuri
pe calculator, programe pentru jocuri de
calculator (software de calculator), programe
pentru jocuri video interactive, programe pentru
prelucrarea datelor, aparate pentru vărsăminte
şi depozite automate, dispozitive de control
(automate), distribuitoare automate de bilete,
maşini automate de încasare, maşini automate
de sortat şi numărat bani: maşini automate
de sortat bani, case automate, comutatoare
automate de transfer, cronometre pentru aparate
automate, software pentru pariuri, maşini de
numărat şi sortat bani, platforme software care
permit utilizatorilor să strângă bani, terminale
de plată, dispozitive de distribuire şi sortare a
banilor, detectoare de monede false, maşini de
numărat sau sortat monede, mecanisme pentru
aparate declanşate prin introducerea jetoanelor,
jetoane de securitate (dispozitive de criptare),
jetoane (mecanisme pentru aparate declanşate
prin introducerea lor): seturi de cartuşe destinate
utilizării cu aparate de jocuri electronice: carduri
de memorie pentru aparate de jocuri video,
programe pentru jocuri pentru aparate de jocuri
video de tip arcadă, software pentru închirierea
de spaţiu publicitar pe site-uri web, programe
pentru jocuri.
16. Papetărie, rechizite de birou, produse de
imprimerie, şi anume reviste, ziare, postere,
fotografii, bonuri valorice de joc, formulare pentru
pariuri, formulare pentru loterii toto si loto, bilete
loto, bilete toto, afişaje cu suport, anunţuri,

panouri publicitare, calendare, precum şi alte
materiale publicitare imprimate (în legătură
cu loterii şi realizarea lor), bilete de loterie:
plăci pentru jocuri, chitanţe pentru încasarea
premiilor: dovada tichetelor valorice, materiale
promoţionale din hârtie, cuprinse în această
clasă: broşuri şi materiale cu instrucţiuni cu
privire la jocuri: reviste cu ghiduri de strategie
pentru jocuri: reviste de strategii pentru jocuri de
noroc.
28. Jocuri loto, lozuri răzuibile, jocuri de noroc,
cartele de joc, obiecte pentru realizarea de
loterii și jocuri de noroc și alte jocuri, și anume
automate de joc acţionate cu bani, cipuri, mese
speciale de joc, mobilier specific pentru jocuri,
jetoane pentru jocuri de noroc, jocuri automate
cu fisă, jocuri automate cu jetoane, maşini
automate pentru jocuri, aparate de divertisment
pentru sălile de jocuri, aparate de jocuri de
divertisment cu fise, aparate de jocuri electronice
tip arcade, acţionate cu fise, aparate de jocuri
electronice de tip arcade, aparate de jocuri
electronice, aparate de jocuri mecanice montate
separat, aparate de jocuri mecanice tip flipper,
acţionate cu monede, aparate pentru jocuri,
aparate pentru jocuri video, aparate pentru
jocuri de calculator, aparate pentru jocuri de
îndemânare sau noroc, aparate pentru jocuri
electronice adaptate utilizării cu ecran sau
monitor extern, cutii pentru aparate de jocuri
video, dispozitive de control pentru aparate de
jocuri video, controler jocuri video (gamepad),
echipamente de jocuri care funcţionează cu
bancnote, fise (jetoane) pentru jocuri, jetoane
pentru jocurile de noroc, jetoane şi zaruri
(echipamente pentru jocurile de noroc), jocuri cu
fise, maşini de jocuri mecanice care funcţionează
cu fise, jocuri electronice de tip arcade (acţionate
cu fise sau contor), jocuri de acţiune şi de
îndemânare, jocuri de interior cu jetoane, jocuri
mecanice, maşini de jocuri cu afişaj cu cristale
lichide, maşini de jocuri recreative acţionate
cu monede, maşini pentru jocurile de noroc,
tastaturi pentru jocuri, echipament pentru jocul
de bingo, jetoane pentru jocuri, jocuri, mese
de ruletă, seturi pentru jocul de ruletă, jetoane
pentru jocul de ruletă, maşini cu sloturi (maşini de
jocuri), maşini cu sloturi (aparate de divertisment
fără fise), echipamente vândute ca şi seturi
pentru a juca jocuri de cărţi, aparate pentru
parcuri de distracţii şi terenuri de joacă, jetoane
de poker.
41. Servicii în materie de pariuri, servicii de
pariuri online, servicii de pariuri, servicii de
cazino, pariuri şi jocuri de noroc, servicii de
burse de pariuri, pariuri hipice, organizare de
pariuri pentru cursele de cai (agenţie de pariuri),
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închiriere de aparate de jocuri video cu monede,
coordonare de jocuri de noroc pentru mai mulţi
jucători, servicii de jocuri de noroc, servicii de
cazino (jocuri de noroc), servicii de divertisment
cu aparate de jocuri de noroc, servicii de
jocuri de noroc în scopuri de divertisment,
furnizare de săli pentru aparate de jocuri tip
slot-machine, închiriere de aparate pentru jocuri
video, închiriere de aparate pentru jocuri de
tip slot-machine (maşini de jocuri), servicii de
închiriere de aparate pentru săli de jocuri
recreative, furnizare de instalaţii de săli de jocuri,
furnizare de instalaţii pentru cazinouri şi pentru
jocuri, închiriere de console pentru jocuri video,
închiriere de echipamente
pentru jocuri electronice, închiriere de jocuri de
cazino, închiriere de maşini şi aparate de jocuri,
închirierea echipamentelor de jocuri, punere la
dispoziţie de jocuri prin intermediul unui sistem
informatic, servicii de săli de jocuri, servicii de
cazino (jocuri), servicii de divertisment cu jocuri
pe calculator şi jocuri video, servicii de jocuri
de poker, servicii pentru operare de jocuri de
bingo computerizate, servicii pentru organizarea
de jocuri, servicii specifice cazinourilor, servicii
de cazino on-line, furnizare de instalaţii de
cazino, servicii de bingo, servicii de sală de
bingo, servicii pentru parcurile de distracţii şi
cele tematice, servicii specifice parcurilor de
distracţii, servicii specifice parcurilor de distracţii
şi tematice, jocuri de noroc ( expres, pronosport,
loz în plic, instant loterry).
42. Consultanţă tehnică, cu privire la planificare
şi realizare de loterii, jocuri cu câştig şi
de noroc, mai ales în internet, furnizare
de platforme de internet, în special pentru
intermedierea participării la jocuri de noroc şi
de dexteritate, precum şi la loterii, şi pentru
terţi, consultanță tehnică pentru jucătorii la
loterie și jocuri pe bani și jocuri de noroc,
consiliere tehnică pentru efectuarea serviciilor
de plăţi fără numerar, proiectare şi dezvoltare
de software şi hardware pentru jocuri, jocuri
video, loterii, concursuri cu premii, pariuri şi
jocuri de noroc on-line, creare şi dezvoltare
de software pentru jocuri video, dezvoltare
de hardware de calculator pentru jocuri pe
calculator, dezvoltare de programe pentru
jocuri de calculator, dezvoltare de software
pentru jocuri video, elaborare de programe de
calculator pentru jocuri pe calculator, elaborare
de programe de calculator pentru jocuri video
şi jocuri pe calculator, elaborare de programe
de calculator pentru jocuri video, închiriere de
software de jocuri pe calculator, închiriere de
software pentru jocuri video, programare de
software pentru jocuri pe calculator, proiectare
de jocuri, proiectare de software pentru jocuri

video, proiectare de software pentru jocuri
pe calculator, proiectare şi dezvoltare de
software pentru jocuri de calculator, proiectare şi
dezvoltare de software pentru jocuri de calculator
şi software pentru realitate virtuală, proiectare
şi dezvoltare de software pentru managementul
lanţului de aprovizionare, construirea unei
platforme de internet pentru comerţul electronic,
consultanţă privind crearea şi proiectarea de
site-uri web pentru comerţ electronic, întreţinere
de software utilizat în domeniul comerţului
electronic, programare de software pentru
platforme de comerţ electronic, servicii de
consultanţă referitoare la software utilizat în
domeniul comerţului electronic.

───────

(210) M 2019 09014
(151) 23/12/2019
(732) COMPANIA NAȚIONALĂ

LOTERIA ROMÂNĂ S.A., STR.
POENARU BORDEA NR. 20,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 040094,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

loteria română
loto 6/49 NOROC

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.03;
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 26.04.01;
26.04.02

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

clase:
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9. Aparate de colectare monede (totalizatoare),
aparate de schimbat monede, automate de
schimbat bancnote în monede, mecanisme
acţionate cu monede pentru distribuitoare
automate, mecanisme care funcţionează cu
monede, componente electronice pentru aparate
de jocuri de noroc, hardware pentru jocuri
şi jocuri de noroc, informaţii cu privire la
jocuri şi jocuri de noroc, publicaţii electronice
descărcabile referitoare la jocuri şi jocuri
de noroc, software pentru administrarea de
jocuri şi jocuri de noroc online, software
pentru aplicaţii de calculator cu jocuri şi
jocuri de noroc, programe pentru jocuri pe
computer, jocuri video (jocuri de calculator) sub
formă de programe de calculator înregistrate
pe suporturi de date, manuale de pregătire
sub formă de programe de calculator,
programe codificate, programe computerizate
pentru prelucrarea datelor, programe-control
pentru recunoaşterea imaginilor, programe de
calculator interactive, programe de calculator
multimedia interactive, programe de jocuri
interactive de calculator, programe de calculator
pentru televiziune interactivă şi pentru
jocuri şi/sau concursuri interactive, programe
de calculator pentru jocuri preînregistrate,
programe de calculator pentru elaborarea
de interfeţe pentru utilizatori, programe de
controlare a proceselor, programe de calculator
stocate în format digital, programe de jocuri
de calculator înregistrate, programe de jocuri
informatice multimedia interactive, programe
de jocuri interactive multimedia, programe
de jocuri pe calculator pentru simularea
tranzacţiilor de valori mobiliare (software),
programe de jocuri video descărcabile,
programe descărcabile pentru jocuri electronice,
programe informatice pentru jocuri video şi
de calculator, programe informatice utilitare
descărcabile, programe înregistrate pe circuite
electronice pentru aparate de divertisment cu
ecrane cu cristale lichide, programe înregistrate
pentru jocuri portabile cu ecrane cu cristale
lichide, programe pentru aparate de jocuri
video arcade, programe pentru jocuri pe
calculator, programe descărcabile pentru jocuri
pe calculator, programe pentru jocuri de
calculator (software de calculator), programe
pentru jocuri video interactive, programe pentru
prelucrarea datelor, aparate pentru vărsăminte
şi depozite automate, dispozitive de control
(automate), distribuitoare automate de bilete,
maşini automate de încasare, maşini automate
de sortat şi numărat bani: maşini automate
de sortat bani, case automate, comutatoare
automate de transfer, cronometre pentru aparate
automate, software pentru pariuri, maşini de

numărat şi sortat bani, platforme software care
permit utilizatorilor să strângă bani, terminale
de plată, dispozitive de distribuire şi sortare a
banilor, detectoare de monede false, maşini de
numărat sau sortat monede, mecanisme pentru
aparate declanşate prin introducerea jetoanelor,
jetoane de securitate (dispozitive de criptare),
jetoane (mecanisme pentru aparate declanşate
prin introducerea lor): seturi de cartuşe destinate
utilizării cu aparate de jocuri electronice: carduri
de memorie pentru aparate de jocuri video,
programe pentru jocuri pentru aparate de jocuri
video de tip arcadă, software pentru închirierea
de spaţiu publicitar pe site-uri web, programe
pentru jocuri.
16. Papetărie, rechizite de birou, produse de
imprimerie, şi anume reviste, ziare, postere,
fotografii, bonuri valorice de joc, formulare pentru
pariuri, formulare pentru loterii toto si loto, bilete
loto, bilete toto, afişaje cu suport, anunţuri,
panouri publicitare, calendare, precum şi alte
materiale publicitare imprimate (în legătură
cu loterii şi realizarea lor), bilete de loterie:
plăci pentru jocuri, chitanţe pentru încasarea
premiilor: dovada tichetelor valorice, materiale
promoţionale din hârtie, cuprinse în această
clasă: broşuri şi materiale cu instrucţiuni cu
privire la jocuri: reviste cu ghiduri de strategie
pentru jocuri: reviste de strategii pentru jocuri de
noroc.
28. Jocuri loto, lozuri răzuibile, jocuri de noroc,
cartele de joc, obiecte pentru realizarea de
loterii și jocuri de noroc și alte jocuri, și anume
automate de joc acţionate cu bani, cipuri, mese
speciale de joc, mobilier specific pentru jocuri,
jetoane pentru jocuri de noroc, jocuri automate
cu fisă, jocuri automate cu jetoane, maşini
automate pentru jocuri, aparate de divertisment
pentru sălile de jocuri, aparate de jocuri de
divertisment cu fise, aparate de jocuri electronice
tip arcade, acţionate cu fise, aparate de jocuri
electronice de tip arcade, aparate de jocuri
electronice, aparate de jocuri mecanice montate
separat, aparate de jocuri mecanice tip flipper,
acţionate cu monede, aparate pentru jocuri,
aparate pentru jocuri video, aparate pentru
jocuri de calculator, aparate pentru jocuri de
îndemânare sau noroc, aparate pentru jocuri
electronice adaptate utilizării cu ecran sau
monitor extern, cutii pentru aparate de jocuri
video, dispozitive de control pentru aparate de
jocuri video, controler jocuri video (gamepad),
echipamente de jocuri care funcţionează cu
bancnote, fise (jetoane) pentru jocuri, jetoane
pentru jocurile de noroc, jetoane şi zaruri
(echipamente pentru jocurile de noroc), jocuri cu
fise, maşini de jocuri mecanice care funcţionează
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cu fise, jocuri electronice de tip arcade (acţionate
cu fise sau contor), jocuri de acţiune şi de
îndemânare, jocuri de interior cu jetoane, jocuri
mecanice, maşini de jocuri cu afişaj cu cristale
lichide, maşini de jocuri recreative acţionate
cu monede, maşini pentru jocurile de noroc,
tastaturi pentru jocuri, echipament pentru jocul
de bingo, jetoane pentru jocuri, jocuri, mese
de ruletă, seturi pentru jocul de ruletă, jetoane
pentru jocul de ruletă, maşini cu sloturi (maşini de
jocuri), maşini cu sloturi (aparate de divertisment
fără fise), echipamente vândute ca şi seturi
pentru a juca jocuri de cărţi, aparate pentru
parcuri de distracţii şi terenuri de joacă, jetoane
de poker.
41. Servicii în materie de pariuri, servicii de
pariuri online, servicii de pariuri, servicii de
cazino, pariuri şi jocuri de noroc, servicii de
burse de pariuri, pariuri hipice, organizare de
pariuri pentru cursele de cai (agenţie de pariuri),
închiriere de aparate de jocuri video cu monede,
coordonare de jocuri de noroc pentru mai mulţi
jucători, servicii de jocuri de noroc, servicii de
cazino (jocuri de noroc), servicii de divertisment
cu aparate de jocuri de noroc, servicii de
jocuri de noroc în scopuri de divertisment,
furnizare de săli pentru aparate de jocuri tip
slot-machine, închiriere de aparate pentru jocuri
video, închiriere de aparate pentru jocuri de
tip slot-machine (maşini de jocuri), servicii de
închiriere de aparate pentru săli de jocuri
recreative, furnizare de instalaţii de săli de jocuri,
furnizare de instalaţii pentru cazinouri şi pentru
jocuri, închiriere de console pentru jocuri video,
închiriere de echipamente
pentru jocuri electronice, închiriere de jocuri de
cazino, închiriere de maşini şi aparate de jocuri,
închirierea echipamentelor de jocuri, punere la
dispoziţie de jocuri prin intermediul unui sistem
informatic, servicii de săli de jocuri, servicii de
cazino (jocuri), servicii de divertisment cu jocuri
pe calculator şi jocuri video, servicii de jocuri
de poker, servicii pentru operare de jocuri de
bingo computerizate, servicii pentru organizarea
de jocuri, servicii specifice cazinourilor, servicii
de cazino on-line, furnizare de instalaţii de
cazino, servicii de bingo, servicii de sală de
bingo, servicii pentru parcurile de distracţii şi
cele tematice, servicii specifice parcurilor de
distracţii, servicii specifice parcurilor de distracţii
şi tematice, jocuri de noroc (expres, pronosport,
loz în plic, instant lottery)
42. Consultanţă tehnică, cu privire la planificare
şi realizare de loterii, jocuri cu câştig şi
de noroc, mai ales în internet, furnizare
de platforme de internet, în special pentru
intermedierea participării la jocuri de noroc şi

de dexteritate, precum şi la loterii, şi pentru
terţi, consultanță tehnică pentru jucătorii la
loterie și jocuri pe bani și jocuri de noroc,
consiliere tehnică pentru efectuarea serviciilor
de plăţi fără numerar, proiectare şi dezvoltare
de software şi hardware pentru jocuri, jocuri
video, loterii, concursuri cu premii, pariuri şi
jocuri de noroc on-line, creare şi dezvoltare
de software pentru jocuri video, dezvoltare
de hardware de calculator pentru jocuri pe
calculator, dezvoltare de programe pentru
jocuri de calculator, dezvoltare de software
pentru jocuri video, elaborare de programe de
calculator pentru jocuri pe calculator, elaborare
de programe de calculator pentru jocuri video
şi jocuri pe calculator, elaborare de programe
de calculator pentru jocuri video, închiriere de
software de jocuri pe calculator, închiriere de
software pentru jocuri video, programare de
software pentru jocuri pe calculator, proiectare
de jocuri, proiectare de software pentru jocuri
video, proiectare de software pentru jocuri
pe calculator, proiectare şi dezvoltare de
software pentru jocuri de calculator, proiectare şi
dezvoltare de software pentru jocuri de calculator
şi software pentru realitate virtuală, proiectare
şi dezvoltare de software pentru managementul
lanţului de aprovizionare, construirea unei
platforme de internet pentru comerţul electronic,
consultanţă privind crearea şi proiectarea de
site-uri web pentru comerţ electronic, întreţinere
de software utilizat în domeniul comerţului
electronic, programare de software pentru
platforme de comerţ electronic, servicii de
consultanţă referitoare la software utilizat în
domeniul comerţului electronic.

───────
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(210) M 2019 09015
(151) 23/12/2019
(732) COMPANIA NAȚIONALĂ

LOTERIA ROMÂNĂ S.A., STR.
POENARU BORDEA NR. 20,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 040094,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

loteria română loto
5/40 SUPER NOROC

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.03;
29.01.05; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01;
26.04.01; 26.04.02

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

clase:
9. Aparate de colectare monede (totalizatoare),
aparate de schimbat monede, automate de
schimbat bancnote în monede, mecanisme
acţionate cu monede pentru distribuitoare
automate, mecanisme care funcţionează cu
monede, componente electronice pentru aparate
de jocuri de noroc, hardware pentru jocuri
şi jocuri de noroc, informaţii cu privire la
jocuri şi jocuri de noroc, publicaţii electronice
descărcabile referitoare la jocuri şi jocuri
de noroc, software pentru administrarea de
jocuri şi jocuri de noroc online, software
pentru aplicaţii de calculator cu jocuri şi
jocuri de noroc, programe pentru jocuri pe
computer, jocuri video (jocuri de calculator) sub
formă de programe de calculator înregistrate
pe suporturi de date, manuale de pregătire
sub formă de programe de calculator,
programe codificate, programe computerizate
pentru prelucrarea datelor, programe-control

pentru recunoaşterea imaginilor, programe de
calculator interactive, programe de calculator
multimedia interactive, programe de jocuri
interactive de calculator, programe de calculator
pentru televiziune interactivă şi pentru
jocuri şi/sau concursuri interactive, programe
de calculator pentru jocuri preînregistrate,
programe de calculator pentru elaborarea
de interfeţe pentru utilizatori, programe de
controlare a proceselor, programe de calculator
stocate în format digital, programe de jocuri
de calculator înregistrate, programe de jocuri
informatice multimedia interactive, programe
de jocuri interactive multimedia, programe
de jocuri pe calculator pentru simularea
tranzacţiilor de valori mobiliare (software),
programe de jocuri video descărcabile,
programe descărcabile pentru jocuri electronice,
programe informatice pentru jocuri video şi
de calculator, programe informatice utilitare
descărcabile, programe înregistrate pe circuite
electronice pentru aparate de divertisment cu
ecrane cu cristale lichide, programe înregistrate
pentru jocuri portabile cu ecrane cu cristale
lichide, programe pentru aparate de jocuri
video arcade, programe pentru jocuri pe
calculator, programe descărcabile pentru jocuri
pe calculator, programe pentru jocuri de
calculator (software de calculator), programe
pentru jocuri video interactive, programe pentru
prelucrarea datelor, aparate pentru vărsăminte
şi depozite automate, dispozitive de control
(automate), distribuitoare automate de bilete,
maşini automate de încasare, maşini automate
de sortat şi numărat bani: maşini automate
de sortat bani, case automate, comutatoare
automate de transfer, cronometre pentru aparate
automate, software pentru pariuri, maşini de
numărat şi sortat bani, platforme software care
permit utilizatorilor să strângă bani, terminale
de plată, dispozitive de distribuire şi sortare a
banilor, detectoare de monede false, maşini de
numărat sau sortat monede, mecanisme pentru
aparate declanşate prin introducerea jetoanelor,
jetoane de securitate (dispozitive de criptare),
jetoane (mecanisme pentru aparate declanşate
prin introducerea lor): seturi de cartuşe destinate
utilizării cu aparate de jocuri electronice: carduri
de memorie pentru aparate de jocuri video,
programe pentru jocuri pentru aparate de jocuri
video de tip arcadă, software pentru închirierea
de spaţiu publicitar pe site-uri web, programe
pentru jocuri.
16. Papetărie, rechizite de birou, produse de
imprimerie, şi anume reviste, ziare, postere,
fotografii, bonuri valorice de joc, formulare pentru
pariuri, formulare pentru loterii toto si loto, bilete
loto, bilete toto, afişaje cu suport, anunţuri,
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panouri publicitare, calendare, precum şi alte
materiale publicitare imprimate (în legătură
cu loterii şi realizarea lor), bilete de loterie:
plăci pentru jocuri, chitanţe pentru încasarea
premiilor: dovada tichetelor valorice, materiale
promoţionale din hârtie, cuprinse în această
clasă: broşuri şi materiale cu instrucţiuni cu
privire la jocuri: reviste cu ghiduri de strategie
pentru jocuri: reviste de strategii pentru jocuri de
noroc.
28. Jocuri loto, lozuri răzuibile, jocuri de noroc,
cartele de joc, obiecte pentru realizarea de
loterii și jocuri de noroc și alte jocuri, și anume
automate de joc acţionate cu bani, cipuri, mese
speciale de joc, mobilier specific pentru jocuri,
jetoane pentru jocuri de noroc, jocuri automate
cu fisă, jocuri automate cu jetoane, maşini
automate pentru jocuri, aparate de divertisment
pentru sălile de jocuri, aparate de jocuri de
divertisment cu fise, aparate de jocuri electronice
tip arcade, acţionate cu fise, aparate de jocuri
electronice de tip arcade, aparate de jocuri
electronice, aparate de jocuri mecanice montate
separat, aparate de jocuri mecanice tip flipper,
acţionate cu monede, aparate pentru jocuri,
aparate pentru jocuri video, aparate pentru
jocuri de calculator, aparate pentru jocuri de
îndemânare sau noroc, aparate pentru jocuri
electronice adaptate utilizării cu ecran sau
monitor extern, cutii pentru aparate de jocuri
video, dispozitive de control pentru aparate de
jocuri video, controler jocuri video (gamepad),
echipamente de jocuri care funcţionează cu
bancnote, fise (jetoane) pentru jocuri, jetoane
pentru jocurile de noroc, jetoane şi zaruri
(echipamente pentru jocurile de noroc), jocuri cu
fise, maşini de jocuri mecanice care funcţionează
cu fise, jocuri electronice de tip arcade (acţionate
cu fise sau contor), jocuri de acţiune şi de
îndemânare, jocuri de interior cu jetoane, jocuri
mecanice, maşini de jocuri cu afişaj cu cristale
lichide, maşini de jocuri recreative acţionate
cu monede, maşini pentru jocurile de noroc,
tastaturi pentru jocuri, echipament pentru jocul
de bingo, jetoane pentru jocuri, jocuri, mese
de ruletă, seturi pentru jocul de ruletă, jetoane
pentru jocul de ruletă, maşini cu sloturi (maşini de
jocuri), maşini cu sloturi (aparate de divertisment
fără fise), echipamente vândute ca şi seturi
pentru a juca jocuri de cărţi, aparate pentru
parcuri de distracţii şi terenuri de joacă, jetoane
de poker.
41. Servicii în materie de pariuri, servicii de
pariuri online, servicii de pariuri, servicii de
cazino, pariuri şi jocuri de noroc, servicii de
burse de pariuri, pariuri hipice, organizare de
pariuri pentru cursele de cai (agenţie de pariuri),

închiriere de aparate de jocuri video cu monede,
coordonare de jocuri de noroc pentru mai mulţi
jucători, servicii de jocuri de noroc, servicii de
cazino (jocuri de noroc), servicii de divertisment
cu aparate de jocuri de noroc, servicii de
jocuri de noroc în scopuri de divertisment,
furnizare de săli pentru aparate de jocuri tip
slot-machine, închiriere de aparate pentru jocuri
video, închiriere de aparate pentru jocuri de
tip slot-machine (maşini de jocuri), servicii de
închiriere de aparate pentru săli de jocuri
recreative, furnizare de instalaţii de săli de jocuri,
furnizare de instalaţii pentru cazinouri şi pentru
jocuri, închiriere de console pentru jocuri video,
închiriere de echipamente
pentru jocuri electronice, închiriere de jocuri de
cazino, închiriere de maşini şi aparate de jocuri,
închirierea echipamentelor de jocuri, punere la
dispoziţie de jocuri prin intermediul unui sistem
informatic, servicii de săli de jocuri, servicii de
cazino (jocuri), servicii de divertisment cu jocuri
pe calculator şi jocuri video, servicii de jocuri
de poker, servicii pentru operare de jocuri de
bingo computerizate, servicii pentru organizarea
de jocuri, servicii specifice cazinourilor, servicii
de cazino on-line, furnizare de instalaţii de
cazino, servicii de bingo, servicii de sală de
bingo, servicii pentru parcurile de distracţii şi
cele tematice, servicii specifice parcurilor de
distracţii, servicii specifice parcurilor de distracţii
şi tematice, jocuri de noroc (expres, pronosport,
loz în plic, instant lottery).
42. Consultanţă tehnică, cu privire la planificare
şi realizare de loterii, jocuri cu câştig şi
de noroc, mai ales în internet, furnizare
de platforme de internet, în special pentru
intermedierea participării la jocuri de noroc şi
de dexteritate, precum şi la loterii, şi pentru
terţi, consultanță tehnică pentru jucătorii la
loterie și jocuri pe bani și jocuri de noroc,
consiliere tehnică pentru efectuarea serviciilor
de plăţi fără numerar, proiectare şi dezvoltare
de software şi hardware pentru jocuri, jocuri
video, loterii, concursuri cu premii, pariuri şi
jocuri de noroc on-line, creare şi dezvoltare
de software pentru jocuri video, dezvoltare
de hardware de calculator pentru jocuri pe
calculator, dezvoltare de programe pentru
jocuri de calculator, dezvoltare de software
pentru jocuri video, elaborare de programe de
calculator pentru jocuri pe calculator, elaborare
de programe de calculator pentru jocuri video
şi jocuri pe calculator, elaborare de programe
de calculator pentru jocuri video, închiriere de
software de jocuri pe calculator, închiriere de
software pentru jocuri video, programare de
software pentru jocuri pe calculator, proiectare
de jocuri, proiectare de software pentru jocuri
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video, proiectare de software pentru jocuri
pe calculator, proiectare şi dezvoltare de
software pentru jocuri de calculator, proiectare şi
dezvoltare de software pentru jocuri de calculator
şi software pentru realitate virtuală, proiectare
şi dezvoltare de software pentru managementul
lanţului de aprovizionare, construirea unei
platforme de internet pentru comerţul electronic,
consultanţă privind crearea şi proiectarea de
site-uri web pentru comerţ electronic, întreţinere
de software utilizat în domeniul comerţului
electronic, programare de software pentru
platforme de comerţ electronic, servicii de
consultanţă referitoare la software utilizat în
domeniul comerţului electronic.

───────

(210) M 2019 09016
(151) 23/12/2019
(732) COMPANIA NAȚIONALĂ

LOTERIA ROMÂNĂ S.A., STR.
POENARU BORDEA NR. 20,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 040094,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

loteria română
joker plus noroc

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.03;
27.05.01; 27.07.01; 26.04.01; 26.04.02

(591) Culori revendicate:verde, roșu,
portocaliu

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

9. Aparate de colectare monede (totalizatoare),
aparate de schimbat monede, automate de

schimbat bancnote în monede, mecanisme
acţionate cu monede pentru distribuitoare
automate, mecanisme care funcţionează cu
monede, componente electronice pentru aparate
de jocuri de noroc, hardware pentru jocuri
şi jocuri de noroc, informaţii cu privire la
jocuri şi jocuri de noroc, publicaţii electronice
descărcabile referitoare la jocuri şi jocuri
de noroc, software pentru administrarea de
jocuri şi jocuri de noroc online, software
pentru aplicaţii de calculator cu jocuri şi
jocuri de noroc, programe pentru jocuri pe
computer, jocuri video (jocuri de calculator) sub
formă de programe de calculator înregistrate
pe suporturi de date, manuale de pregătire
sub formă de programe de calculator,
programe codificate, programe computerizate
pentru prelucrarea datelor, programe-control
pentru recunoaşterea imaginilor, programe de
calculator interactive, programe de calculator
multimedia interactive, programe de jocuri
interactive de calculator, programe de calculator
pentru televiziune interactivă şi pentru
jocuri şi/sau concursuri interactive, programe
de calculator pentru jocuri preînregistrate,
programe de calculator pentru elaborarea
de interfeţe pentru utilizatori, programe de
controlare a proceselor, programe de calculator
stocate în format digital, programe de jocuri
de calculator înregistrate, programe de jocuri
informatice multimedia interactive, programe
de jocuri interactive multimedia, programe
de jocuri pe calculator pentru simularea
tranzacţiilor de valori mobiliare (software),
programe de jocuri video descărcabile,
programe descărcabile pentru jocuri electronice,
programe informatice pentru jocuri video şi
de calculator, programe informatice utilitare
descărcabile, programe înregistrate pe circuite
electronice pentru aparate de divertisment cu
ecrane cu cristale lichide, programe înregistrate
pentru jocuri portabile cu ecrane cu cristale
lichide, programe pentru aparate de jocuri
video arcade, programe pentru jocuri pe
calculator, programe descărcabile pentru jocuri
pe calculator, programe pentru jocuri de
calculator (software de calculator), programe
pentru jocuri video interactive, programe pentru
prelucrarea datelor, aparate pentru vărsăminte
şi depozite automate, dispozitive de control
(automate), distribuitoare automate de bilete,
maşini automate de încasare, maşini automate
de sortat şi numărat bani: maşini automate
de sortat bani, case automate, comutatoare
automate de transfer, cronometre pentru aparate
automate, software pentru pariuri, maşini de
numărat şi sortat bani, platforme software care
permit utilizatorilor să strângă bani, terminale
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de plată, dispozitive de distribuire şi sortare a
banilor, detectoare de monede false, maşini de
numărat sau sortat monede, mecanisme pentru
aparate declanşate prin introducerea jetoanelor,
jetoane de securitate (dispozitive de criptare),
jetoane (mecanisme pentru aparate declanşate
prin introducerea lor): seturi de cartuşe destinate
utilizării cu aparate de jocuri electronice: carduri
de memorie pentru aparate de jocuri video,
programe pentru jocuri pentru aparate de jocuri
video de tip arcadă, software pentru închirierea
de spaţiu publicitar pe site-uri web, programe
pentru jocuri.
16. Papetărie, rechizite de birou, produse de
imprimerie, şi anume reviste, ziare, postere,
fotografii, bonuri valorice de joc, formulare pentru
pariuri, formulare pentru loterii toto si loto, bilete
loto, bilete toto, afişaje cu suport, anunţuri,
panouri publicitare, calendare, precum şi alte
materiale publicitare imprimate (în legătură
cu loterii şi realizarea lor), bilete de loterie:
plăci pentru jocuri, chitanţe pentru încasarea
premiilor: dovada tichetelor valorice, materiale
promoţionale din hârtie, cuprinse în această
clasă: broşuri şi materiale cu instrucţiuni cu
privire la jocuri: reviste cu ghiduri de strategie
pentru jocuri: reviste de strategii pentru jocuri de
noroc.
28. Jocuri loto, lozuri răzuibile, jocuri de noroc,
cartele de joc, obiecte pentru realizarea de
loterii și jocuri de noroc și alte jocuri, și anume
automate de joc acţionate cu bani, cipuri, mese
speciale de joc, mobilier specific pentru jocuri,
jetoane pentru jocuri de noroc, jocuri automate
cu fisă, jocuri automate cu jetoane, maşini
automate pentru jocuri, aparate de divertisment
pentru sălile de jocuri, aparate de jocuri de
divertisment cu fise, aparate de jocuri electronice
tip arcade, acţionate cu fise, aparate de jocuri
electronice de tip arcade, aparate de jocuri
electronice, aparate de jocuri mecanice montate
separat, aparate de jocuri mecanice tip flipper,
acţionate cu monede, aparate pentru jocuri,
aparate pentru jocuri video, aparate pentru
jocuri de calculator, aparate pentru jocuri de
îndemânare sau noroc, aparate pentru jocuri
electronice adaptate utilizării cu ecran sau
monitor extern, cutii pentru aparate de jocuri
video, dispozitive de control pentru aparate de
jocuri video, controler jocuri video (gamepad),
echipamente de jocuri care funcţionează cu
bancnote, fise (jetoane) pentru jocuri, jetoane
pentru jocurile de noroc, jetoane şi zaruri
(echipamente pentru jocurile de noroc), jocuri cu
fise, maşini de jocuri mecanice care funcţionează
cu fise, jocuri electronice de tip arcade (acţionate
cu fise sau contor), jocuri de acţiune şi de

îndemânare, jocuri de interior cu jetoane, jocuri
mecanice, maşini de jocuri cu afişaj cu cristale
lichide, maşini de jocuri recreative acţionate
cu monede, maşini pentru jocurile de noroc,
tastaturi pentru jocuri, echipament pentru jocul
de bingo, jetoane pentru jocuri, jocuri, mese
de ruletă, seturi pentru jocul de ruletă, jetoane
pentru jocul de ruletă, maşini cu sloturi (maşini de
jocuri), maşini cu sloturi (aparate de divertisment
fără fise), echipamente vândute ca şi seturi
pentru a juca jocuri de cărţi, aparate pentru
parcuri de distracţii şi terenuri de joacă, jetoane
de poker.
41. Servicii în materie de pariuri, servicii de
pariuri online, servicii de pariuri, servicii de
cazino, pariuri şi jocuri de noroc, servicii de
burse de pariuri, pariuri hipice, organizare de
pariuri pentru cursele de cai (agenţie de pariuri),
închiriere de aparate de jocuri video cu monede,
coordonare de jocuri de noroc pentru mai mulţi
jucători, servicii de jocuri de noroc, servicii de
cazino (jocuri de noroc), servicii de divertisment
cu aparate de jocuri de noroc, servicii de
jocuri de noroc în scopuri de divertisment,
furnizare de săli pentru aparate de jocuri tip
slot-machine, închiriere de aparate pentru jocuri
video, închiriere de aparate pentru jocuri de
tip slot-machine (maşini de jocuri), servicii de
închiriere de aparate pentru săli de jocuri
recreative, furnizare de instalaţii de săli de jocuri,
furnizare de instalaţii pentru cazinouri şi pentru
jocuri, închiriere de console pentru jocuri video,
închiriere de echipamente
pentru jocuri electronice, închiriere de jocuri de
cazino, închiriere de maşini şi aparate de jocuri,
închirierea echipamentelor de jocuri, punere la
dispoziţie de jocuri prin intermediul unui sistem
informatic, servicii de săli de jocuri, servicii de
cazino (jocuri), servicii de divertisment cu jocuri
pe calculator şi jocuri video, servicii de jocuri
de poker, servicii pentru operare de jocuri de
bingo computerizate, servicii pentru organizarea
de jocuri, servicii specifice cazinourilor, servicii
de cazino on-line, furnizare de instalaţii de
cazino, servicii de bingo, servicii de sală de
bingo, servicii pentru parcurile de distracţii şi
cele tematice, servicii specifice parcurilor de
distracţii, servicii specifice parcurilor de distracţii
şi tematice, jocuri de noroc (expres, pronosport,
loz în plic, instant lottery).
42. Consultanţă tehnică, cu privire la planificare
şi realizare de loterii, jocuri cu câştig şi
de noroc, mai ales în internet, furnizare
de platforme de internet, în special pentru
intermedierea participării la jocuri de noroc şi
de dexteritate, precum şi la loterii, şi pentru
terţi, consultanță tehnică pentru jucătorii la
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loterie și jocuri pe bani și jocuri de noroc,
consiliere tehnică pentru efectuarea serviciilor
de plăţi fără numerar, proiectare şi dezvoltare
de software şi hardware pentru jocuri, jocuri
video, loterii, concursuri cu premii, pariuri şi
jocuri de noroc on-line, creare şi dezvoltare
de software pentru jocuri video, dezvoltare
de hardware de calculator pentru jocuri pe
calculator, dezvoltare de programe pentru
jocuri de calculator, dezvoltare de software
pentru jocuri video, elaborare de programe de
calculator pentru jocuri pe calculator, elaborare
de programe de calculator pentru jocuri video
şi jocuri pe calculator, elaborare de programe
de calculator pentru jocuri video, închiriere de
software de jocuri pe calculator, închiriere de
software pentru jocuri video, programare de
software pentru jocuri pe calculator, proiectare
de jocuri, proiectare de software pentru jocuri
video, proiectare de software pentru jocuri
pe calculator, proiectare şi dezvoltare de
software pentru jocuri de calculator, proiectare şi
dezvoltare de software pentru jocuri de calculator
şi software pentru realitate virtuală, proiectare
şi dezvoltare de software pentru managementul
lanţului de aprovizionare, construirea unei
platforme de internet pentru comerţul electronic,
consultanţă privind crearea şi proiectarea de
site-uri web pentru comerţ electronic, întreţinere
de software utilizat în domeniul comerţului
electronic, programare de software pentru
platforme de comerţ electronic, servicii de
consultanţă referitoare la software utilizat în
domeniul comerţului electronic.

───────

(210) M 2019 09018
(151) 20/12/2019
(732) HEXIT SRL, STRADA: MATEI

BASARAB NR. 64, ANSAMBLUL
LABIRINT, CAMERA 1, BL. L110,
SC. 3, ET. 4, AP. 60, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) Cabinet Individual Claudiu Feraru,
STR. CONSTANTIN DANIEL NR. 4,
PARTER, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Centric DMS The Ultimate
DMS Technology

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Consultanță în management, consultanță
în afaceri, consultanță privind selectarea
managerilor, consultanță în organizarea
firmelor, consultanță în organizarea afacerilor,
consultanță în organizarea întreprinderilor,
consultanță privind eficiența afacerilor,
consultanță pentru management corporativ,
consultanță în planificarea afacerilor,
consultanță privind prelucrarea datelor,
consultanță profesională în afaceri, consultanță
privind managementul afacerilor, consultanță
în managementul afacerilor, consultanță
privind managementul comercial, consultanță
privind organizarea afacerii, consultanță pentru
conducerea afacerilor, servicii de consultanță
în afaceri, consultanță în materie de
afaceri, consultanță privind managementul
riscului [afaceri], consultanță în materie de
management, consultanță privind planificarea în
afaceri
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36. Consultanță financiară corporatistă, servicii
de consultanță financiară, consultanță privind
managementul riscului (consultanţă financiară),
servicii computerizate de consultanță financiară.
42. Consultanță tehnologică, consultanță privind
calculatoarele, consultanță profesională privind
tehnologia, servicii de consultanță tehnică,
consultanță în domeniul tehnic, consultanță
privind asigurarea calității, servicii de consultanță
tehnologică, servicii de consultanță pentru
software, consultanță în domeniul tehnologiei
informației.

───────

(210) M 2019 09023
(151) 20/12/2019
(732) HEXIT SRL, STR. MATEI

BASARAB, NR. 64, ANSAMBLUL
LABIRINT, CAMERA 1, BL. L110,
SC. 3, ET. 4, AP. 60, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL CLAUDIU
FERARU, CALEA VICTORIEI
NR. 128B, AP. 14, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Centric EDI The Ultimate
EDI Technology

(531) Clasificare Viena: 26.15.01; 27.05.25;
29.01.13

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

clase:
35.  Consultanță în management, consultanță
în afaceri, consultanță privind selectarea
managerilor, consultanță în organizarea
firmelor, organizarea afacerilor, consultanță
în organizarea întreprinderilor, consultanță
privind eficiența afacerilor, consultanță pentru
management corporativ, consultanță în
planificarea afacerilor, consultanță privind
prelucrarea datelor, consultanță profesională
în afaceri, consultanță privind managementul

afacerilor, consultanță în managementul
afacerilor, consultanță privind managementul
comercial, consultanță privind organizarea
afacerii, consultanță pentru conducerea
afacerilor, servicii de consultanță în afaceri,
consultanță în materie de afaceri, consultanță
privind managementul riscului (afaceri),
consultanță în materie de management,
consultanță privind planificarea în afaceri.
36. Consultanță financiară corporatistă, servicii
de consultanță financiară, consultanță privind
managementul riscului (consultanţă financiară),
servicii computerizate de consultanță financiară.
42. Consultanță tehnologică, consultanță privind
calculatoarele, consultanță profesională privind
tehnologia, servicii de consultanță tehnică,
consultanță în domeniul tehnic, consultanță
privind asigurarea calității, servicii de consultanță
tehnologică, servicii de consultanță pentru
software, consultanță în domeniul tehnologiei
informației.

───────

(210) M 2019 09085
(151) 20/12/2019
(732) S.C. GAZONUL S.R.L., STR.

LIVEZII NR. 1 ,SAT SANPETRU,
COMUNA SÂNPETRU, BRAŞOV,
ROMANIA

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

(540)

G GAZONUL Face diferența

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.14;
26.01.03; 26.01.15; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.11

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

clase:
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1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
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,
erbicide. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru

persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 09113
(151) 20/12/2019
(732) SC PFS PROSPER SECURITY

SRL, STR. PANDURI NR. 9,
BL. 9, SC. 2, ET. P, AP. 24, JUD.
VRANCEA, FOCSANI, VRANCEA,
ROMANIA

(540)
PFS SECURITY

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

45. Servicii de pază.
───────

(210) M 2019 09114
(151) 20/12/2019
(732) SOCIETATEA ELECTRICA

FURNIZARE S.A., SOS. STEFAN
CEL MARE NR. 1A, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Energie Plus

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

4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi fitile pentru iluminat.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────
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(210) M 2019 09115
(151) 20/12/2019
(732) SOCIETATEA ELECTRICA

FURNIZARE S.A., SOS. STEFAN
CEL MARE NR. 1A, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Electrica 3 în 1

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

4.  Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi fitile pentru iluminat.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36.  Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2019 09116
(151) 20/12/2019
(732) GUANGYHOU HANMA

AUTOMATION CONTROL
EQUIPMENT CO., LTD, HUASHAN
ROAD, NO. 6, SHILOU TOWN,
PANYU DISTRICT, GUANGZHOU,
GUANGZHOU, CHINA

(740) DANIELA TUDOR, STR. BABA
NOVAC NR. 11, BL. G 17,
AP. 51, BUCURESTI, 031623,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HANMA LASER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.03.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Ferăstraie mecanice, maşini de imprimat,
maşini de vopsit, maşini de gravat, maşini

de frezat, maşini de tăiat, alimentatoare
(componente de maşini), maşini-unelte, maşini
pentru prelucrarea metalelor, maşini electrice de
sudat, maşini pentru vopsit, maşini electrice de
tuns iarba, maşini pentru fabricarea articolelor
din sticlă, maşini de tăiat şi frezat sub presiune,
roboţi industriali, pistoale pulverizatoare pentru
vopsea, maşini de divizat.

───────

(210) M 2019 09117
(151) 20/12/2019
(732) NATURALIS SRL, ŞOS. CHITILEI

NR. 60, CORP 1-C30, ET. 1, BIROU
6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

naturalis inteligenţa
naturii Islasept

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.11.01; 05.05.20

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale si
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substante si alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman si veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dintilor si
pentru amprente dentare, dezinfectanti, produse
pentru distrugerea daunatorilor, fungicide,
erbicide.
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
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documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35.  Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2019 09118
(151) 20/12/2019
(732) DONA LOGISTICA SA, STR.

PADURII NR. 4, JUD. ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)
Artimob

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

───────

(210) M 2019 09119
(151) 20/12/2019
(732) SC SALCONSERV FOOD SRL,

STR. DN1 KM 392 + 600, COMUNA
GALDA DE JOS, JUDEŢUL ALBA,
OIEJDEA, ALBA, ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL ,
STR. GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV,
SNAGOV, ILFOV, ROMANIA

(540)
VERDINO. Viitorul are gust

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.

───────

(210) M 2019 09120
(151) 20/12/2019
(732) Streng Marius Adrian PFA, STR.

DIMITRIE CANTEMIR NR. 8,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Decocraciun

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.01

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

clase:
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
şi de uz sanitar, lumini, electrice, pentru pomul
de Crăciun, instalaţii electrice pentru pomul de
Crăciun.
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26. Dantelă, şnur şi broderie,produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de
tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie,
flori artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr fals,
ghirlande artificiale pentru Crăciun, ghirlande
artificiale cu lumini pentru Crăciun, coroane
artificiale pentru Crăciun, coroane artificiale cu
lumini pentru Crăciun.

───────

(210) M 2019 09121
(151) 20/12/2019
(732) SC SALCONSERV FOOD SRL,

STR. DN1 KM 392 + 600, COMUNA
GALDA DE JOS, JUDEŢUL ALBA,
OIEJDEA, ALBA, ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL ,
STR. GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV,
SNAGOV, ILFOV, ROMANIA

(540)
VERDINO. Gusta
un pic din viitor

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.

───────

(540)

CAPS
(531) Clasificare Viena: 26.11.02; 26.11.12;

27.05.02; 27.05.17

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).

CORVINILOR NR. 5, ET. 5, AP.
14, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

,

(210) M 2019 09122
(151) 20/12/2019
(732) SOSA ANDREI MANUELSTR.

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

───────

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

maximr
Typewritten text
SOSA RALUCA, STR. CORVINILOR NR. 5, ET. 5 AP. 14, BUCURESTI, BUCURESTI, ROMANIA
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(210) M 2019 09123
(151) 20/12/2019
(732) MIHAI-ANDREI PANDRA, BD.

GRIVITEI NR. 69, BL. 49, SC. D,
AP. 15, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

PANDADRIVE

(531) Clasificare Viena: 26.04.15; 26.04.16;
26.04.18; 03.01.15; 27.05.02; 27.05.17;
29.01.13

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

clase:
41. Servicii oferite de o şcoală auto, furnizare de
cursuri de instruire online, instruire pentru şoferi,
servicii de pregătire pentru şoferi în vederea
îmbunătăţirii aptitudinilor de şofat, cursuri de
conducere preventivă.

───────

(210) M 2019 09124
(151) 20/12/2019
(732) SARA GOLD S.R.L., B-DUL

VICTORIEI, BL. B5, AP. 3,
JUDEȚUL ALBA, ALBA IULIA,
ALBA, ROMANIA

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

(540)

MELY DIAMOND GOLD

(531) Clasificare Viena: 26.11.01; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24

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

14. Bijuterii, instrumente pentru măsurarea
timpului, pietre prețioase, perle și metale
prețioase și imitații ale acestora, bijuterii cu
pietre prețioase sau cu pietre ornamentale,
inele (bijuterii), brățări (bijuterii), broșe (bijuterii),
lanțuri (bijuterii), cercei, medalioane (bijuterii),
coliere (bijuterii), agrafe decorative (bijuterii),
diademe (bijuterii), butoni de manșetă, ace
de cravată, bijuterii cu diamante, smaralde,
rubine, safire, perle, ceasuri, lanțuri de
ceasuri, cutii pentru ceasuri, cutii de bijuterii,
amulete (bijuterii), talismane (bijuterii), monezi,
ornamente de pălării din metale prețioase, inele
de chei (brelocuri).
35. Gestiunea afacerilor comerciale, servicii de
import, export, vânzare cu ridicata, vânzare
cu amănuntul în unități comerciale și prin
intermediul rețelelor informatice de comunicații
globale de articole de bijuterie, servicii de
publicitate, marketing și promovare, realizarea
de reclame, difuzare de anunțuri publicitare,
publicitate online, organizare de promoții prin
mijloace audiovizuale, prezentare de produse
în scopuri promoționale, informații comerciale,
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organizare, coordonare și planificare târguri și
expoziții cu caracter publicitar și comercial.

───────

(210) M 2019 09125
(151) 20/12/2019
(732) HERA MEDICAL S.R.L., STR.

I. P. PAVLOV NR. 18, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
Sui Generis

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 09126
(151) 20/12/2019
(732) HERA MEDICAL S.R.L., STR.

I. P. PAVLOV NR. 18, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
Hera Medical

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 09127
(151) 20/12/2019
(732) CODRIN-MIHAI JIEANU, STR.

PODULUI NR. 16, JUDEȚUL DOLJ,
SAT MISCHII (COM. MISCHII),
DOLJ, ROMANIA

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

(540)

ZNK CONCEPT Codrin Mihai

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24

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

12. Părţi şi accesorii pentru vehicule și anume
accesorii aerodinamice pentru caroserii auto,
amortizoare de suspensie pentru vehicule,
apărătoare de soare sub formă de componente
de caroserie pentru vehicule, bare pentru scaun
(piese de vehicule), benzi de protecţie cu
inserţii reflectorizante pentru uşi de vehicule,
benzi din cauciuc pentru protejarea portierelor
vehiculelor, benzi parasolare pentru parbrizele
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vehiculelor, covoraşe adaptate pentru vehicule,
prelate adaptate pentru vehicule, parasolare
utilizate la vehicule, huse pentru volan, huse
pentru scaune de vehicule.
16. Albume foto şi albume pentru colecţionari,
articole de papetărie şi accesorii educative
(tipărituri), cărţi, materiale şi mijloace pentru
decorare şi artă (tipărituri), obiecte de artă
şi figurine din hârtie şi carton şi machete
arhitectonice, produse de imprimerie, sacoşe
şi articole pentru ambalare, împachetare şi
depozitare din hârtie, carton sau plastic,
suporturi pentru bani (clipsuri), ustensile de scris
şi ştampilat, ustensile de corectare şi ştergere,
materiale imprimate.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte, articole pentru acoperirea capului.
35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare, servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi
de comunicaţii, servicii de publicitate şi de
marketing furnizate prin bloguri.
37. întreţinere, service, tuning şi reparare
de motoare şi electromotoare, servicii de
recondiţionare automobile, servicii de service
pentru repararea autovehiculelor.
38. Comunicarea cu terminale de computere şi
acces internet, furnizare de acces la conţinut,
site-uri şi portaluri de internet, comunicare prin
bloguri online.

───────

(210) M 2019 09128
(151) 20/12/2019
(732) TARGET NETWORK S.R.L.,

STR. EUFROSINA POPESCU
NR. 54, CAMERA 2, BL. 37A+B,
SC. D, ET. 8, AP. 166, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
Doua Zile

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2019 09129
(151) 20/12/2019
(732) MOHAMED GHZAYEL, STR. A.

IOAN CUZA, BL. 150, SC. D2, AP.
3, JUDEȚUL DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

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

(540)

HAIFA PARFUMES
www.haifaparfumes.ro Noi

Va Alegem Parfumul Cu Grija

(531) Clasificare Viena: 25.01.15; 26.11.03;
26.01.03; 27.05.01; 27.05.03; 29.01.12

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

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 09130
(151) 20/12/2019
(732) ILIE NIŢĂ, BD. GEORGE ENESCU

NR. 28A, JUDEŢUL SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)
NIŢĂ ILIE

(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).
38. Telecomunicaţii (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).
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 09131
(151) 20/12/2019
(732) CORNELIU-VIRGIL BOLDOR,

STR. JEAN STERIADI, NR. 5, BL. I
23, SC. B, ET. 1, AP. 14, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
VIRGIL THE BARBER

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire.
44. Servicii de îngrijire sanitară şi de
înfrumuseţare pentru persoane şi animale.
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───────

(210) M 2019 09132
(151) 20/12/2019
(732) SC PREFERA FOODS SA,

DN1 KM 392 + 600, COMUNA
GALDA DE JOS, JUDEŢUL ALBA,
OIEJDEA, ALBA, ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL ,
STR. GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV,
SNAGOV, ILFOV, ROMANIA

(540)

zi de zi Porţia de bun

(531) Clasificare Viena: 02.09.10; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
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).

───────

(210) M 2019 09133
(151) 20/12/2019
(732) ARTHUR MUŞETESCU, STR. ION

MINULESCU NR. 6, JUDEŢUL
ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ATLAS COFFEE THE WORLD
IN A CUP OF COFFEE

(531) Clasificare Viena: 01.05.23; 05.13.01;
11.03.04; 26.01.16; 27.05.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:maro, bej, portocaliu,
galben

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

30. Cafea, ceaiuri, cacao şi înlocuitori ai
acestora, gheaţă, îngheţată, iaurt îngheţat şi
şerbeturi, sare, mirodenii, arome şi condimente,
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci şi
umpluturi, produse apicole, brioşe, clătite,
chipsuri pe bază de cereale, covrigei, floricele
de porumb, gustări pe baza de cereale, hot dog
(sandvisuri), pizza, plăcinte, sandvişuri, batoane
de cereale şi batoane energizante, produse de
patiserie, prăjituri, tarte şi biscuiţi (prăjiturele),
pâine, cornuri, amestecuri de cafea, amestecuri
de ceai, băuturi pe bază de cafea, produse de
brutărie.
43. Servicii oferite de restaurante.

───────
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(210) M 2019 09134
(151) 20/12/2019
(732) US FOOD NETWORK SA, CALEA

DOROBANTILOR NR. 239, ET. 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010567,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

the CROPPERS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
032C), negru (Pantone Black 6C)

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

29. Pui preparat, aripioare de pui, carne de pui
proaspătă, carne prăjită de pui, bucăți de carne
de pui, file din
piept de pui, mâncăruri preparate obținute din
carne de pui (care conțin în principal carne de
pui).
30. Sandvișuri cu carne de pui.
35. Servicii de marketing în domeniul
restaurantelor, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care
oferă mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
publicitate.
41. Educație, divertisment.
43. Servicii de restaurant (servirea mesei),
servicii de restaurante fast-food, servire de
alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii de restaurant cu servire la pachet.

───────

(210) M 2019 09135
(151) 20/12/2019
(732) US FOOD NETWORK SA, CALEA

DOROBANTILOR NR. 239, ET. 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010567,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

the CROPPERS

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
032C), negru (Pantone 6C), alb

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

29. Pui preparat, aripioare de pui, carne de pui
proaspătă, carne prăjită de pui, bucăți de carne
de pui, file din piept de pui, mâncăruri preparate
obținute din carne de pui (care conțin în principal
carne de pui).
30. Sandvișuri cu carne de pui.
35. Servicii de marketing în domeniul
restaurantelor, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet și livrare la domiciliu, publicitate.
41. Educație, divertisment.
43. Servicii de restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurante fast-food, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri.

───────
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(210) M 2019 09137
(151) 20/12/2019
(732) ROMAQUA GROUP S.A., STR.

CARPAŢI NR. 46, JUDEŢUL
HARGHITA, BORSEC, 535300,
HARGHITA, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
BORSEC - BORVIZ

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

32. Ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor, preparate pentru fabricarea apei
gazoase, apă gazoasă, limonade, apă lithia
(bogată în litiu), apă minerală (băuturi),
băuturi nealcoolice, apă carbogazoasă, băuturi
răcoritoare, ape de masă, ape de izvor, ape
(băuturi).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de comerţ şi servicii
de informare a consumatorilor, servicii de
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog, servicii de
vânzare cu amănuntul prin reţele informatice
mondiale, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondenţă, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de intermediere şi consultanţă in afaceri
în domeniul vânzării de produse şi prestării
de servicii, servicii de publicitate, marketing şi
promovare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing şi materiale promoţionale, difuzare
de materiale de reclamă de marketing şi
publicitare, difuzare de materiale publicitare şi
promoţionale, difuzarea de anunţuri publicitare
şi anunţuri comerciale, difuzarea de materiale
publicitare (pliante, broşuri şi material tipărit),
distribuire de anunţuri publicitare, distribuire de
eşantioane, distribuire de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare (pliante,
prospecte. broşuri, mostre, in special pentru
vânzările la distanţă pe bază de catalog)

indiferent dacă sunt transfrontahere sau nu,
distribuire de mostre în scopuri publicitare,
distribuirea de materiale promoţionale, distribuţie
de fluturaşi, broşuri, materiale tipărite şi
mostre în scop publicitar, distribuţie şi difuzare
de materiale publicitare (pliante prospecte,
material tipărit, mostre), prezentare de produse
(publicitate), administrarea de programe de
fidelitate cu reduceri sau stimulente, servicii
de fidelizare de clienţi în scopuri comerciale,
promoţionale şi/sau publicitare, organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
marketing comercial (în afară de comercializare),
marketing de produse, publicitate, publicitate
şi marketing, servicii de publicitate pentru
promovarea vânzării de băuturi, analiză de
afaceri, cercetare şi servicii de informare,
asistenţă în afaceri, management si servicii
administrative, prezentarea produselor în
mediile de comunicare, în scopuri de comerț cu
amănuntul, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
producţia de clipuri publicitare, postarea de
afişe publicitare, toate acestea în legătură cu
produsele din clasa 32.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, ambalarea
şi depozitarea mărfurilor, ambalare de produse
în containere, ambalarea produselor, depozitare
de produse, depozitare temporară de livrări,
depozitare şi livrare de bunuri, servicii de
etichetare, servicii de îmbuteiiere, servicii de
împachetare şi ambalare, servicii de subdivizare
şi reambalare a bunurilor, transport şi depozitare,
servicii de împachetare şi ambalare de bunuri,
transport, transport şi livrare de bunuri,
ambalarea mărfurilor, servicii de livrare a
mărfurilor (transport), servicii de manevrare şi
transport de mărfuri, servicii de manipulare a
mărfii de import şi export, servicii de transport
şi expediţie de mărfuri, transport de mărfuri,
colectare, transport şi livrare de produse,
expediere de mărfuri (transport), reexpediere
de mărfuri (transport), ridicare de mărfuri
(transport), servicii de distribuţie (transport),
servicii de expediere, servicii de transport,
servicii de transport comercial de mărfuri, servicii
de urmărire a mărfurilor, toate acestea în
legătură cu produsete din clasa 32.

───────
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(210) M 2019 09138
(151) 20/12/2019
(732) NINA RODOVICA RUS, SAT

ROMULI, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD,
COMUNA ROMULI, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, AP. 96,
JUDEŢUL CLUJ, FLOREŞTI,
ROMANIA

(540)

Bunătățile lu' Nina mai
mult decât păstrăvărie

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 29.01.06;
29.01.07; 29.01.14; 27.05.01; 27.05.04;
03.09.01

(591) Culori revendicate:maro (R-96 G-48
B-28), crem (R-189 G-158 B-106),
verde (R-57 G-58 B-35), alb (R-240
G-240 B-231)

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
32. Băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și
sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii de piscicultură.

───────

(210) M 2019 09139
(151) 20/12/2019
(732) S.C. MICO TOTAL DISTRIBUTION

S.R.L., STR. EROU IANCU
NICOLAE NR. 44, BIROUL NR. 1,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, 500167,
ILFOV, ROMANIA

(740) SC INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR.ZAHARIA STANCU,
NR.8E, BL.9, AP.P03, COMPLEX
CORESI, CASUTA POSTALA 640,
JUD.BRASOV, BRASOV, 500167,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Terra Felice

(531) Clasificare Viena: 05.01.01; 26.04.05;
27.05.01

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

clase:
3. Peparate 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.
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,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

───────
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(210) M 2019 09140
(151) 20/12/2019
(732) STOICANU RĂZVAN-NICOLAE,

STR. WITING NR. 22, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 010904,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)
REZIO

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
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.

───────

(210) M 2019 09141
(151) 20/12/2019
(732) STOICANU RĂZVAN-NICOLAE,

STR. WITING NR. 22, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 010904,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

REZIO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
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.

───────

(210) M 2019 09142
(151) 20/12/2019
(732) SC STORIES OF NEW SRL, STR.

EPISCOPIEI NR.14, AP. 15, JUDEŢ
ARAD, ARAD, 310023, ARAD,
ROMANIA

(540)

PIF

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17

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

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
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.
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───────

(210) M 2019 09143
(151) 20/12/2019
(732) ALSO BUSINESS INVEST SRL,

STR. PIETROASA NR. 24, SC. 1,
ET. 1, AP. 5, JUDEŢ HUNEDOARA,
DEVA, HUNEDOARA, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

WATERLINE the
water company

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru, mov,
bleumarin

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

11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, ,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
de uz sanitar (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.

───────

(210) M 2019 09144
(151) 20/12/2019
(732) MIHAI PERIFAN, STR.

DUMBRĂVENI NR. 1, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA, STR.
FĂGETULUI NR. 144, BL. ST2, SC.
B, AP. 46, CONSTANŢA, 900654,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Gelateria Dolcissima

(531) Clasificare Viena: 08.01.18; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:bleumarin, galben,
roz

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

30. Îngheţată, deserturi cu îngheţată.
43. Servicii de alimentaţie publică oferite de o
cofetărie sau gelaterie.

───────

(210) M 2019 09145
(151) 20/12/2019
(732) SC Bengos Shop SRL, CALEA

VICTORIEI NR. 100, SUBSOL,
ÎNCĂPEREA NR. 5, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
BenGOss Shop

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
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.
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,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
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, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
34. Tutun și înlocuitori de tutun, ţigări și trabucuri,
ţigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2019 09146
(151) 23/12/2019
(732) CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN

CONSTANȚA "TEODOR T.
BURADA", BULEVARDUL TOMIS
NR. 110, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

DATINA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01

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

clase:
41. Publicare de cărți, reviste, almanahuri și
jurnale.

───────
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(210) M 2019 09147
(151) 23/12/2019
(732) SC SPORT LINE CLUB SRL,

BULEVARDUL NICOLAE
GRIGORESCU NR. 117-121,
PARTER, SC. B, AP. 47, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

OUTRAN

(531) Clasificare Viena: 26.04.02; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.17

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

18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 09148
(151) 23/12/2019
(732) SORINA-RUXANDRA

STOICHITESCU, STR. MATEI
BASARAB NR. 65, BL. L109, SC.
1, AP. 8, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SCROLLHYPE

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 09149
(151) 23/12/2019
(732) SORINA-RUXANDRA

STOICHITESCU, STR. MATEI
BASARAB NR. 65, BL. L109, SC.
1, AP. 8, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SCROLL

(531) Clasificare Viena: 01.15.05; 29.01.14;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:negru, turquoise,
albastru, mov

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2019 09150
(151) 23/12/2019
(732) ANDREI ROPCEA, STR.

ZAMFIRESTI NR. 40, JUDEŢ
ARGEŞ, PITEŞTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) S.C. VOX LEGIS INT. S.R.L., STR.
RĂCARI NR. 51, BLOC 70, SCARA
1, ETAJ 1, APT. 7, CAMERA
2, SECTOR 3,, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MORANDI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.04

(591) Culori revendicate:bleumarin
(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).
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).

───────

(210) M 2019 09151
(151) 23/12/2019
(732) VERONICA-MIHAELA KIRCHNER,

STR. AZALEENSTR NR. 42, ,
MUNCHEN, 80935, GERMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINȚEI NR. 39,
AP. 12, JUDEȚUL MUREȘ,
TÂRGU MUREȘ, 540543, MUREȘ,
ROMANIA

(540)
ARTfel De Jurnal

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

16. Tipărituri, materiale didactice şi educative,
publicații periodice, publicații educative,
publicații periodice tipărite, anuare (publicații
tipărite), reviste (publicații periodice), publicații
periodice tipărite în domeniul artelor figurative,
cataloage, albume, ziare, jurnale, comunicate de
presă tipărite.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
publicare de material publicitare, publicare de
materiale promoționale, pregătire de publicații
publicitare, publicare de texte publicitare,
publicare de materiale publicitare online,
publicare de materiale și texte publicitare,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, organizare și coordonare de târguri
legate de publicare, publicare electronică de
materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, furnizarea de
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spațiu publicitar în publicații periodice, ziare și
reviste, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicații electronice descărcabile,
compilare de repertorii pentru publicare în
rețelele globale de calculatoare sau internet,
publicitate în reviste, servicii de revista presei,
publicitate în reviste, broșuri și ziare, compilare
de cataloage de afaceri, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
distribuire de materiale publicitare (pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog)
indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu,
servicii publicitare privind ziarele, organizare
pentru dispunerea de spațiu publicitar în
ziare, publicitate online, publicitate televizată,
publicitate radiofonică, servicii de publicitate,
publicitate și marketing, agenții de publicitate,
servicii promoționale de publicitate, servicii de
publicitate digitală, servicii de publicitate în
presă, servicii de editare de publicitate, servicii
de reclamă și publicitate, publicitate radio și de
televiziune, servicii de agenție de publicitate,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, întocmirea de texte de publicitate
comercială, servicii de intermediere referitoare
la publicitate, servicii de publicitate și marketing
online, productie de publicitate televizata si
radiofonica, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio și
televiziune, servicii de publicitate furnizate de
o agenție de publicitate la radio și la televizor,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
și îndeosebi prin internet, analiza reacției la
publicitate și cercetare de piață, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, servicii de publicitate, promovare și relații
publice, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, furnizare și închiriere
de spațiu, timpi și mijloace de publicitate,
organizarea de publicitate, organizare de
expoziții comerciale, organizare de târguri
comerciale, organizarea întâlnirilor de afaceri,
organizare de prezentări în scopuri publicitare,
servicii de comerț cu amănuntul de opere de artă
furnizate de galerii de artă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale de artă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lucrări de artă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale de artă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lucrări
de artă, organizare și coordonare de expoziții
de artă în scopuri comerciale sau publicitare,
promovarea operelor de artă ale altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site
web, administrare de programe de schimburi
culturale și educative, publicarea de broșuri

publicitare, publicitate în presa de interes general
și în presa de specialitate, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, închiriere de
timp publicitar în mijloacele de comunicare,
prezentare de produse financiare în mijloace
de comunicare, pentru vânzarea cu amănuntul,
consultanță cu privire la strategia de comunicare
în domeniul relațiilor publice, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin canalele
de comunicare, consultanță cu privire la strategia
de comunicare în domeniul publicității, vânzare
prin licitație publică, organizarea și coordonarea
de licitații, furnizare de servicii online de licitație,
organizare și coordonare de vânzări prin licitație,
organizare de vânzări prin licitație, servicii de
vânzare prin licitații online prin internet, servicii
comerciale online în cadrul cărora vânzătorul
publică produsele care urmează a fi licitate, iar
licitația are loc pe internet.

38. Telecomunicatii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, agenții de presă, servicii
de comunicații ale agențiilor de presă, servicii
ale agențiilor de presă [transmitere de știri],
comunicare prin mijloace electronice, servicii
de comunicare online, comunicare prin bloguri
online, comunicare de informații prin televiziune,
comunicare de date prin radio, servicii de
comunicare pe internet, comunicare de informații
prin mijloace electronice, servicii de comunicare
pentru transmisia de informații, comunicare
de date prin mijloace de telecomunicații,
comunicare prin terminale analog și digitale
de calculator, servicii de comunicare pentru
transmisia electronică de voce, comunicare prin
intermediul terminalelor de calculator analogice
și digitale, servicii de comunicare pentru
transmisia de informații prin mijloace electronice,
comunicare electronică prin spații de chat, linii de
chat și forumuri pe internet.

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi cultural,
prezentarea in scopuri culturale sau
educationale, a lucrarilor de arta vizuala sau
de literatura, publicare multimedia, publicare
de publicații periodice, publicare multimedia a
publicațiilor electronice, publicare de recenzii,
publicare de reviste, publicare de texte, publicare
de manuale, publicare de broșuri, publicare
de ziare, publicare de jurnale, publicare de
cataloage, publicare de cărți, publicare de
materiale și publicații tipărite, editare de
publicații, publicare de materiale educative,
publicare de materiale didactice, publicare de
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reviste electronice, publicare de cărți educative,
publicare de texte educative, servicii de
publicare, inclusiv
servicii de publicare electronică, publicare
de buletine informative, publicare multimedia
a ziarelor, publicare multimedia a jurnalelor,
publicare de cărți și recenzii, publicare de cărți
și reviste, pregătirea de texte pentru publicare,
publicare de reviste pe internet, publicare de
calendare de evenimente, publicare de materiale
didactice educative, servicii de publicare de
reviste, servicii de publicare on-line, furnizare
de publicații electronice, publicare de cărți
instructive, publicare multimedia de cărți, servicii
de publicare electronică, publicare de lucrări
științifice, publicare multimedia a revistelor,
publicare și editare de cărți, publicare online de
ziare electronice, servicii pentru publicarea de
ghiduri, publicarea de produse de imprimerie,
servicii pentru publicarea buletinelor informative,
furnizare de publicații on-line, publicarea de
materiale multimedia online, publicare și editare
de materiale tipărite, servicii de publicare de
text electronic, publicare de texte, altele decât
textele publicitare, publicare de recenzii online
în domeniul divertismentului, publicare de cărți,
reviste, almanahuri și jurnale, publicare și
reportaje (servicii prestate
de reporteri), publicare de ziare, periodice,
cataloage și broșuri, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, servicii de
publicare a publicațiilor periodice și neperiodice,
altele decât textele publicitare, furnizare de
publicații electronice online, nedescărcabile,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, publicare pe internet a unui ziar
pentru clienți, publicare de texte sub formă de
mijloace electronice, publicare on-line de cărți și
reviste electronice, scriere și publicare de texte,
cu excepția textelor publicitare, furnizarea de
publicații electronice, care nu pot fi descărcate,
publicare de ziare electronice accesibile prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
publicare electronică de texte și materiale
tipărite, cu excepția textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, publicare de materiale care pot fi
accesate prin intermediul bazelor de date sau
prin internet, publicare de texte și imagini,
inclusiv în format electronic, altele decât cele
în scopuri publicitare, furnizare de publicații
electronice dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet, nedescărcabile, publicare
de reviste și cărți, furnizare online de reviste
cu articole pe teme generale care nu pot
fi descărcate, servicii de bibliotecă online,

și anume furnizare de servicii de bibliotecă
electronică referitoare la ziare, reviste, fotografii
și
imagini printr-o rețea online de calculatoare,
publicare de cataloage cu informații privind
călătoriile, servicii de bibliotecă furnizate prin
intermediul unei baze de date computerizate
care conține informații extrase din ziare,
servicii jurnalistice, publicare de jurnale,
cărți și manuale în domeniul medicinei,
servicii jurnalistice în sistem liber-profesionist,
organizare de seminarii, organizare de
webinare, organizare de festivaluri, organizare
de spectacole, organizare de conferințe,
organizare de cursuri, organizare de gale,
organizare de simpozioane educaționale,
organizare de spectacole vizuale, organizare de
expoziții educaționale, organizare de conferințe
educaționale, organizare de evenimente
educative, organizarea de spectacole culturale,
organizare de festivaluri pentru divertisment,
organizare de seminarii și conferințe, organizare
de seminarii și congrese, administrare
[organizare] de activități culturale, organizarea
și conducerea de simpozioane, organizare de
serbări în scopuri educative, organizare de
evenimente și concursuri sportive, expoziții de
artă, servicii de galerii de artă, servicii de expoziții
de artă, servicii educative în arta picturii, servicii
educative în arta fotografică, servicii culturale,
educaționale sau de divertisment oferite de
galerii de artă, servicii specifice galeriilor de artă,
furnizate online printr-un link de telecomunicații,
activități culturale, servicii culturale, ateliere
organizate în scopuri culturale, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităților,
organizare și coordonare de activități culturale,
organizarea de seminarii în materie de activități
culturale, organizare de expoziții în scopuri
culturale sau educative, organizarea de expoziții
în scopuri culturale sau educative, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment și
sportiv, organizare de congrese și de conferințe
în scopuri culturale și educative, informare
în legătură cu activități culturale, furnizare de
informații despre activități culturale, activități
de divertisment, sportive și culturale, publicare
de anuare, publicare de manuale de instruire,
publicare de materiale educative tipărite, servicii
de publicare, cu excepția tipăririi, instruire în
tehnici de comunicare, servicii educaționale
privind abilitățile de comunicare, furnizare de
instruire în materie de tehnici de comunicare.

───────
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(210) M 2019 09152
(151) 23/12/2019
(732) EUROPARUS SRL, PIAŢA

TIMOTEI CIPARIU NR. 11, BL.
1B, SC. 1, MEZANIN, AP. 25A,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12 - 14,
BIROUL 2, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

vitaminwine

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 09153
(151) 23/12/2019
(732) TIBI IVAŞCO

, STR. NEGOIESCU NR. 64,
JUDETUL MARAMURES, BORSA,
MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)
Titi

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 09154
(151) 23/12/2019
(732) CORNELIA URECHE, ALEEA

BOTORANI NR. 11, BL. V43, SC.
1, ET. 6, AP. 28, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

BUZARDS
REDEFINING VALUE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
03.07.01

(591) Culori revendicate:gri, mov, maro,
galben, portocaliu, rosu

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
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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) M 2019 09155
(151) 23/12/2019
(732) IOTU NICOLAE, BDUL. AUREL

VLAICU NR. 15, BL. C5, SC. C,
AP. 45, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, ROMANIA

(540)
shlibs

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

9. Software pentru computere.
───────

(210) M 2019 09156
(151) 23/12/2019
(732) IRINA-ADRIANA SCHROTTER,

ALEEA PETRU PONI NR. 3, JUDEŢ
IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

romanian creative
week săptămâna

creativă românească

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15
(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,

rosu, mov, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare, servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea oniine în reţele informatice,
organizare de târguri comerciale, organizare de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
realizare de târguri şi expoziţii virtuale oniine,
servicii de târguri comerciale şi de expoziţii
comerciale, organizare de expoziţii comerciale.
41. Servicii educative, de divertisment şi
sportive, organizare de conferinţe, expoziţii şi
concursuri, coordonare de evenimente culturale,
organizare de evenimente în scopuri culturale,
realizare de expoziţii cu scopuri culturale,
activităţi de divertisment, sportive şi culturale.
44. Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni, servicii de asistenţă medicală pentru
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oameni, servicii de îngrijire a animalelor,
asistenţă medicală pentru animale.

───────

(210) M 2019 09157
(151) 23/12/2019
(732) S.C. ECOWASH MAD 2016 S.R.L.,

STR. CPT. VLAD, NR. 4, CAMERA
7, JUDETUL GALATI, TECUCI,
GALAȚI, ROMANIA

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

(540)

ECO WashMad

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
26.02.01

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

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

7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa)
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)
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)

───────

(210) M 2019 09158
(151) 23/12/2019
(732) S.C. TECTON TRUST, STR.13

DECEMBRIE, NR.31, ETAJ 1-2,
AP.NL2, BRASOV, BR, ROMANIA

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

(540)

Q QUANTUM SPACE
(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)
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare. (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)
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)
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa)

───────
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(210) M 2019 09159
(151) 23/12/2019
(732) SC FLEXIPLAST SRL, STR.

BRANDUSEI BL. 1, SC. 1, ET. 1,
AT. 1, AP. 10, JUD. GORJ, TÂRGU
JIU, GORJ, ROMANIA

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

(540)
TRANSALPINA SPA RESORT

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

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).

44. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa). Servicii medicale, servicii
veterinare, servicii de îngrijire sanitară şi de
înfrumuseţare pentru persoane şi animale,
servicii de agricultură, horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2019 09160
(151) 23/12/2019
(732) S.C. CHIMAGRI S.R.L., COMUNA

CHIŞCANI, JUDEŢ BRAILA, SAT
VIZIRULUI, BRĂILA, ROMANIA

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

(540)
SĂMÂNŢĂ PORUMB OLT

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

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa). Publicitate,
managementul afacerilor, administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 09161
(151) 23/12/2019
(732) S.C. IL CAFFE SERVEXIM S.R.L.,

BULEVARDUL CONSTANTIN
BRÂNCUŞI NR. 12/A, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) OPREA I. PATRICIA DIANA -
CABINET INDIVIDUAL MĂRCI DE
PRODUSE ŞI SERVICII, DESENE
ŞI MODELE INDUSTRIALE, STR.
DIMITRIE GUSTI NR. 4-6, AP. 3A,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
BU, ROMANIA

(540)
EXCUSE MY FRENCH ROAST

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

30. Cafea, ceaiuri, cacao, zahăr şi înlocuitori ai
acestora, orez, tapioca, sago, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, înghetata, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri,
condimente, mirodenii, gheaţă.
41. Organizarea şi conducerea de workshop-
uri, workshop-uri (instruire) pe teme culturale,
educationale, recreaţionale, de instruire,
artistice, de afaceri, educaţie, instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2019 09162
(151) 23/12/2019
(732) ASOCIAŢIA ARTIS, PIAŢA UNIRII

NR. 5, BL. 5, SC. B, PARTER, JUD.
IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

SFR SERILE
FILMULUI ROMÂNESC

(531) Clasificare Viena: 01.07.10; 01.07.12;
27.05.02; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
711C), negru

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 09163
(151) 23/12/2019
(732) ATIPIC RG SRL, STR.

ATELIERULUI NR. 10, SC. A, ET.
4, AP. 16, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

a ATIPIC

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.04;
27.05.07; 27.05.17; 27.05.24; 24.09.05;
26.04.16; 26.04.18

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────
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(210) M 2019 09164
(151) 23/12/2019
(732) SC TC DEALS SRL , STR.

MUZEULUI, CAMERA 5
MANSARDĂ, BL. 2, AP. 1,
JUDEŢUL GORJ , BUMBEŞTI-JIU,
215100, GORJ, ROMANIA

(540)
BESDER

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

9. Camere video de supraveghere, camere
video adaptate în scop de supraveghere, camere
de monitorizare în reţea pentru supraveghere,
sisteme de supraveghere video, calculatoare,
calculatoare personale, calculatoare electronice,
calculatoare centrale, calculatoare portabile,
cabluri pentru calculatoare, calculatoare
pentru comunicaţii, componente pentru
calculatoare, reţele de calculatoare, procesoare
videocolor, procesoare satelit, procesoare
video, procesoare de sunet, procesoare de
date, procesoare de text, procesoare de
filme, procesoare de imagini, procesoare de
comunicaţii, procesoare de voce, procesoare
de vorbire, procesoare de semnal, procesoare
pentru aplicaţii, procesoare digitale de sunet,
procesoare de semnale digitale, procesoare
video pentru microscop, procesoare de semnale
analoage, procesoare de sunet surround,
unităţi centrale de prelucrare (procesoare),
răcitoare cu lichid pentru procesoare de
calculator, procesoare (unităţi centrale de
prelucrare), procesoare de sunet cu canale
multiple, procesoare de semnal pentru difuzoare
audio, procesoare de modulaţie prin impulsuri
codificate, răcitoare pentru procesoare pentru
aparatele de procesare a datelor, procesoare
video care furnizează vedere 360 de grade
pentru un vehicul, procesoare electronice pentru
semnale audio pentru a compensa distorsiunea
sunetului în difuzoare.
35. Publicitate, publicitate online, publicitate
televizată, publicitate radiofonică, publicitate
prin bannere, organizarea de publicitate,
servicii de publicitate, publicitate şi reclamă,
publicitate şi marketing, promovarea afacerii
(publicitate), publicitate în cinematografe,
publicitate în reviste, publicitate pentru
cinematografe, publicitate prin corespondenţă,
agenţii de publicitate, consultanţă privind
publicitatea, publicitate, inclusiv publicitatea
online în reţele informatice, servicii de
publicitate exterioară, promovare (publicitate)
de călătorii, promovare (publicitate) de

concerte, servicii promoţionale de publicitate,
publicitate cu răspuns direct, publicitate pentru
pelicule cinematografice, publicitate pe peliculă
cinematografică, servicii de publicitate digitală,
servicii de publicitate politică, publicitate directă
prin poştă, consultanţă privind publicitatea
comercială, servicii de publicitate privind
automobilele, servicii de publicitate de exterior,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate furnizate florarilor, servicii de editare
de publicitate, cercetare de piaţă pentru
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate şi reclamă, servicii
de reclamă şi publicitate, publicitate pentru
recrutare de personal, publicitate în vederea
recrutării personalului, servicii de publicitate şi
marketing, servicii de promovare şi publicitate,
publicitate radio şi de televiziune, marketing
direct, marketing promoţional, marketing
financiar, marketing digital, marketing afiliat,
marketing imobiliar, campanii de marketing,
consultanţă în marketing, marketing prin
telefon, informaţii de marketing, previzionare
de marketing, marketing de produse, asistenţă
în marketing, estimări pentru marketing,
marketing de referinţă, marketing pe internet,
marketing pentru evenimente, servicii de
marketing, consultanţă privind marketingul,
servicii de marketing comercial, efectuarea
studiilor de marketing, servicii de marketing
direct, consultanţă profesională în marketing,
analiza tendinţelor de marketing, consultanţă
în marketing comercial, consultanţă privind
managementul marketingului, consultanţă
pentru managementul marketingului, analiza
în domeniul marketingului, servicii de agenţie
de marketing, servicii de consultanţă în
marketing, întocmire de rapoarte de marketing,
efectuarea de studii de marketing, furnizare
de informaţii de marketing, investigaţii privind
strategia de marketing, planificare de strategii
de marketing, consultanţă în publicitate şi
marketing, întocmire de planuri de marketing,
proiectare de studii de marketing, marketing
de bază de date, elaborare de studii de
marketing, marketing destinat unui anumit scop,
servicii de consultanţă privind marketingul,
servicii de consiliere privind marketingul,
furnizare de informaţii privind marketingul,
evaluări statistice ale datelor de marketing,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
marketing comercial (în afară de comercializare),
consultanţă în materie de marketing direct,
servicii de publicitate şi marketing online,
analiză de marketing în domeniul imobiliar,
servicii de marketing în domeniul stomatologiei,
servicii de marketing în domeniul călătoriilor,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
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marketing în cadrul publicării de software,
consultanţă în afaceri privind marketingul
strategic, management de personal din domeniul
marketingului, administrare în materie de
activităţi de marketing, servicii de marketing
privind motoarele de căutare, dezvoltare de
strategii şi concepte de marketing, servicii
de planificare pentru studii de marketing,
servicii de marketing promoţional folosind
mijloace audiovizuale, servicii de franciză pentru
asistenţă de marketing, servicii de consultanţă
în afaceri privind marketingul, servicii de
consultanţă în domeniul marketingului afiliat,
cercetarea de piaţă şi studii de marketing,
furnizare de informaţii de marketing în afaceri,
organizare şi coordonare de evenimente de
marketing, furnizare de servicii de consiliere
privind marketingul, consiliere în domeniul
marketingului pentru produse chimice, servicii de
marketing prin telefon
(nu pentru vânzări), marketing de produse
şi servicii pentru alte persoane, promovare,
publicitate şi marketing pentru pagini web online,
producţie de înregistrări audio în scopuri de
marketing, producţie de înregistrări video în
scopuri de marketing, servicii de marketing
furnizate prin intermediul reţelelor digitale,
consultanţă în domeniul demografic în scopuri de
marketing, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, consultanţă
în domeniul managementului afacerilor şi
al marketingului, servicii de consultanţă în
domeniul marketingului pe internet, furnizare
de servicii de consiliere în marketing pentru
producători, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing şi materiale promoţionale, furnizare
de consultanţă în marketing în domeniul mediilor
sociale, servicii de publicitate şi de marketing
furnizate prin bloguri, furnizare de informaţii
de marketing prin site-uri web, servicii de
cercetare cu privire la publicitate şi marketing,
difuzare de materiale de reclamă, de marketing
şi publicitare, consultanţă pentru întreprinderi
în materie de gestionare a marketingului,
servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
publicitate, marketing şi promovare, gestionare
şi consultanţă comercială în materie de activităţi
de marketing, organizare şi coordonare de
evenimente promoţionale de marketing pentru
terţi, servicii de consultanţă în legătură cu
reclame, publicitate şi marketing, servicii de
marketing în legătură cu evenimente de sporturi
electronice, dezvoltarea şi implementarea de
strategii de marketing pentru alte persoane,
servicii de recrutare de personal în domeniul
vânzărilor şi al marketingului, servicii de
publicitate şi de marketing furnizate prin
canalele de comunicare, informaţii sau solicitări

de informaţii în domeniul afacerilor şi al
marketingului, studii de marketing în domeniul
produselor cosmetice, de parfumerie şi de
înfrumuseţare, servicii de publicitate şi de
marketing furnizate prin mijloacele de media
socială, agenţii de informaţii comerciale
(furnizare de informaţii de afaceri, de exemplu,
marketing sau date demografice)

───────

(210) M 2019 09165
(151) 23/12/2019
(732) SPIDOL COLOURS SRL, BD. AL.

I. CUZA NR. 117-119, JUDEȚUL
BRĂILA, BRĂILA, BRĂILA,
ROMANIA

(540)

Librăria CARIOCA

(531) Clasificare Viena: 26.11.03; 27.05.01;
27.05.03; 29.01.15

(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
negru, albastru, verde, roz, roșu, mov

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

35. Publicitate, servicii oferite de librării.
41. Educaţie, divertisment.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
20/12/2019-23/12/2019

(210) M 2019 09167
(151) 23/12/2019
(732) COLD TECH SERVICII SRL, STR.

I.C. CARAGIALE NR. 20, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
COLDTECH SERVICES

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

11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare.

───────

(210) M 2019 09168
(151) 23/12/2019
(732) CIOLTAN CONSTANTIN

GHEORGHE, STR. FOIŞORULUI
NR. 10, ETAJ 2, AP. 13, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031179, ROMANIA

(540)
inovita healthcare

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinți nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esențiale, preparate de albire și
alte substanțe de spălare, preparate de curățare,
lustruire, degresare și abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare: preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman și veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinților și
pentru amprente dentare, dezinfectanți, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.

───────

(210) M 2019 09169
(151) 23/12/2019
(732) INNOVATIVE BUSINESS UNIT

SRL, STR. DIMITRIE POMPEI
NR. 5-7, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MEDICON

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 26.04.04; 29.01.13

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

clase:
38. Transmitere electronică de știri (servicii de
telecomunicații).

───────

(210) M 2019 09170
(151) 23/12/2019
(732) CONSTANTIN-GHEORGHE

OPRAN, BD. ALEXANDRU
OBREGIA NR. 20BIS, BL. 20BIS,
SC. A, ET. 5, AP. 22, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
LAMANNA GIUSEPPE, VIA
MARINARO 54, ITALIA, ITALIA

(540)

POLCOM
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(531) Clasificare Viena: 26.01.04; 25.01.06;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, roșu (Pantone
PMS185), albastru (Pantone PMS2985)

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
științe și fotografie, precum și în agricultură,
horticultură și silvicultură, rășini articificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
rășini polimerizate, neprelucrate, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călirea și lipirea metalelor,
substanțe pentru tăbăcirea pieilor și a blănurilor
de animale, adezivi pentru utilizare în industrie,
chituri și alte materiale de umplere, compost,
bălegar, îngrășăminte, preparate biologice
pentru utilizare în industrie și știinte.
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, de refrigerare, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de uz
sanitar, instalații de polimerizare.
41. Organizarea, conducerea și susținerea
conferințelor, seminariilor, expozițiilor,
congreselor, colocviilor (instruire).

───────

(210) M 2019 09171
(151) 23/12/2019
(732) SC JUGUAR IMP SRL, BD.

VOLUNTARI NR. 80, LOT 4 C3,
ETAJ, CAMERA 1, JUDEŢUL
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Splendor

(531) Clasificare Viena: 26.11.25; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru, alb, galben

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

12. Vehicule, aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de
sport, decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 09172
(151) 23/12/2019
(732) SC CLEAR INVESTMENTS SRL,

STR. LUPTEI NR. 35, BL. 9, ET.
3, AP. 10, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

(740) CABINET GREAVU DOINA
MARIANA, STR. C. NOICA , BL.
2, SC. B, AP. 21, JUDEȚUL SIBIU,
SIBIU, 550169, SIBIU, ROMANIA

(540)

C F N Group

(531) Clasificare Viena: 26.11.25; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.24

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

35. Publicitate şi reclamă pentru serviciile
de transport cu vehicule terestre, pentru
servicii imobiliare, pentru servicii de transport
marfă, pentru servicii de logistică transport,
pentru servicii care au ca scop recreerea şi
distracţia oamenilor, servicii de import/export,
servicii de vânzare on-line şi prin magazine
specializate, management şi marketing în
afacerile sus menţionate, furnizare de informaţii
prin intermediul unui site web referitor la
aceste afaceri, administraţie comercială pentru
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a răspunde cererilor de ofertă, servicii de
intermediere comercială, negocieri comerciale
şi încheiere de tranzactii/contracte, servicii
comerciale de licenţiere, francizare, cesionare,
toate în aceste domenii de afaceri.
36. Afaceri imobiliare, servicii de agenţie
imobiliară, închiriere de bunuri imobiliare,
activitate de brokeraj imobiliar, de evăluări
imobiliare şi de costuri reparaţii, management
imobiliar, colectare de chirii, servicii de
administrator de imobile(clădiri, închiriere de
birouri pentru conlucrare/colaborare.
39. Servicii de transport marfă, servicii logistice
de transport, servicii de agenţie de transport,
brokeraj de mărfuri, brokeraj de transport,
informaţii de transport în legatură cu traficul, cu
rutele terestre, închiriere de vehicule terestre,
închiriere de depozite, de spaţii de parcare,
de garaje, operaţiuni de salvare vehicule
(transport), organizare de transporturi pentru
călătorii, pentru deplasări turistice, organizare
de croaziere, servicii de descărcare de mărfuri,
servicii de curierat, servicii de remorcare în
cazul avarierii vehiculelor terestre, transport de
mobilier, împachetarea bunurilor.
41. Servicii de divertisment, servicii de
club (divertisment sau educaţie), servicii de
discoteci, servicii de karaoke, servicii de
parc de distracţii, servicii de tabere de
vacanţă şi de tabere sportive (divertisment),
organizare de spectacole, servicii de impresariat,
servicii de organizare competiţii sportive,
închirieri de terenuri sportive, de stadioane,
închirieri de echipamente sportive, servicii
de cronometrare evenimente sportive, servicii
de organizare expoziţii în scop cul¬tural,
servicii de efectuarea excursiilor ghidate,
organizarea de congrese, confe¬rinţe, seminarii,
simpozioane, concursuri (divertisment sau
educaţie), planificare de petreceri (divertisment),
prezentare de spectacole de circ, furnizare
de filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, închiriere lucrări de artă, închiriere de
echipamente şi aparatură de înregistrare audio,
video, servicii de agenţie de bilete (divertisment).

───────

(210) M 2019 09174
(151) 23/12/2019
(732) CASA DE LICITAŢII VIKART

SRL, STR. LUIGI CAZZAVILAN
NR. 12, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

VIKaRT AUCTION HOUSE

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de licitaţie
şi licitaţie inversă, vânzare prin licitaţie publică,
organizare de vânzări prin licitaţie, furnizare de
servicii
online de licitaţie, organizare şi coordonare de
vânzări prin licitaţie.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
20/12/2019-23/12/2019

(210) M 2019 09175
(151) 23/12/2019
(732) IONEL BURTEA, STR.

PETROLIŞTILOR NR. 330A,
JUDEŢUL GORJ, ŢICLENI, GORJ,
ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AB ABUND BERRY

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 26.11.05;
27.05.01; 27.05.11; 27.05.24

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

33. Băuturi alcoolice, vinuri.
44. Servicii de agricultură, horticultură și de
silvicultură.

───────

(210) M 2019 09176
(151) 23/12/2019
(732) ALINA-NICOLETA ALEXANDROV,

STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN
NR. 148, BL. E2, SC. A, ET. 6,
AP. 28, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Anason

(531) Clasificare Viena: 26.01.15; 26.01.18;
05.05.20; 27.05.01; 27.05.24

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de cofetărie şi gelaterie, servicii oferite de
plăcintării şi
patiserii, servicii oferite de restaurant, bistro
şi ceainării, servicii oferite de baruri, cafenele,
snack-bar-uri, servicii de catering.

───────
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(210) M 2019 09177
(151) 23/12/2019
(732) ASOCIAȚIA SOCIETATEA DE

PSIHOLOGIE MILITARĂ, CALEA
FERENTARI NR. 1, BLOC 75 A,
SCARA 3, ETAJ 8, APARTAMENT
98, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SOCIETATEA DE
PSIHOLOGIE MILITARĂ

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 29.01.05;
29.01.06; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
01.01.02; 26.01.01; 26.01.04; 03.07.17

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
393185), violet (HEX A79ECD), bleu
(HEX 07D0F7), belumarin (HEX
0C69C8), alb (HEX FFFFFF)

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

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

───────

(210) M 2019 09178
(151) 23/12/2019
(732) CROSSGATE SRL, STR. AUREL

VLAICU NR. 84, C1/0, BIROUL
NR. 7, JUDEŢ IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

viliera

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 09179
(151) 23/12/2019
(732) CRISTINA MARIANA TICU JIANU,

STR. COL. CORNELIU POPEIA
NR. 36, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LTJ & PARTNERS

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
07.05.08; 26.04.02

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

45. Servicii juridice.
───────

(210) M 2019 09180
(151) 23/12/2019
(732) GLOBAL CARGO SPEDITION

S.R.L., STR. CALEA BORSULUI
NR. 45, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(740) ELENA STOICA CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. GHEORGHE
ŞTEFAN NR. 32, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013881

(540)

GLOBAL CARGO SPEDITION

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.04; 26.05.01; 18.05.03

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

clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2019 09181
(151) 23/12/2019
(732) CREATIVITY LEVEL 5 S.R.L., STR.

BUZOENI NR. 3, CAMERA 1, BL.
M73, SC. 1, ET. 1, AP. 6, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CREATIVITY LEVEL 5
Think... Feel... Create

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 29.01.01; 29.01.04; 26.11.03;
26.11.12

(591) Culori revendicate:roșu (HEX
#990000), albastru (HEX #333366)

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

14. Bijuterii, bijuterii fantezie, bijuterii prețioase,
medalioane (bijuterii), coliere (bijuterii), brățări
(bijuterii), inele (bijuterii), broșe (bijuterii), pietre
sintetice (bijuterii), insigne decorative (bijuterii),
bijuterii, inclusiv imitații de bijuterii și bijuterii
din plastic, imitații de bijuterii, bijuterii fantezie,
imitații, cutii pentru bijuterii, casete de bijuterii,
casete de bijuterii, nemetalice, bijuterii din
metale neprețioase, bijuterii cu pietre prețioase,
bijuterii din metale semiprețioase, bijuterii din
materiale semiprețioase, cutii pentru bijuterii
[montate], casete pentru bijuterii (montate), cutii
din lemn pentru bijuterii, bijuterii confecționate
din metale neprețioase, cutii din piele pentru
bijuterii, casete pentru bijuterii, din metal, bijuterii
de recunoștință pentru angajați, casete pentru
bijuterii din metale neprețioase, cutii mici pentru
bijuterii din metale prețioase, casete pentru
bijuterii și cutii pentru ceasuri, casete de bijuterii
(cutii) din metale prețioase, portchei (decorațiuni
mici sau brelocuri).
16. Fotografii imprimate.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
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20. Modele (ornamente) confecționate din lemn,
modele (ornamente) confecționate din rășini
sintetice, figurine de animale (ornamente)
confecționate din lemn, decorații pentru masă
(ornamente) confecționate din lemn, modele
(ornamente) confecționate din ipsos, modele
(ornamente) confecționate din plastic, capcana
viselor (decorațiuni), decoraţiuni de perete, din
lemn.
35. Servicii de grafică publicitară, servicii
de cercetare privind publicitatea, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la jucării, organizare
de expoziții comerciale.
37. Servicii de reparații de echipamente
sportive, servicii de curățare și reparații de
articole din piele.
41. Fotografie, producție audio, video și
multimedia și fotografie, servicii de editare de
fotografii, organizare de evenimente recreative
(divertisment), organizare de activități recreative
(divertisment), organizare de evenimente
educative, organizarea de evenimente culturale
și artistice.
42. Design grafic pentru materiale promoționale,
servicii de grafică digitală, servicii de artă grafică
și design, servicii de proiectare grafică pentru
compilare de pagini web pe internet, servicii de
grafică digitală (servicii de prelucrare a imaginilor
digitale).

───────

(210) M 2019 09182
(151) 23/12/2019
(732) SC ZCDIVERT SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 202, JUD.
BIHOR, SAMBATA, BIHOR,
ROMANIA

(540)
BEANTASTIC

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

30. Cafea, cafea solubilă, cafea măcinată,
cafea aromată, cafea verde, cafea cu gheață,
cafea cu ciocolată, boabe de cafea, extracte
de cafea, concentrate de cafea, băuturi din
cafea, amestecuri de cafea, pungi de cafea,
doze de cafea, înlocuitori de cafea, arome de
cafea, cafea cu lapte, capsule de cafea, cafea

preparată și băuturi pe bază de cafea, boabe de
cafea măcinate, boabe de cafea prăjite, cicoare
(înlocuitori de cafea), amestecuri de extracte de
cafea de malț cu cafea, amestecuri de esențe de
cafea și extracte de cafea, înlocuitori de cafea
(surogate de cafea sau preparate din plante
folosite în loc de cafea), umpluturi pe bază de
cafea, extracte de cafea de malț, băuturi pe
bază de cafea, boabe de cafea învelite în zahăr,
înlocuitori de cafea pe bază vegetală, preparate
vegetale care înlocuiesc cafeaua, înlocuitor de
cafea pe bază de cicoare, cafea, ceaiuri, cacao
și înlocuitori ai acestora, băuturi cu gheață pe
bază de cafea, orz destinat utilizării ca înlocuitor
de cafea, băuturi pe bază de înlocuitori de
cafea, băuturi gata preparate pe bază de cafea,
extracte de cicoare utilizate ca înlocuitori de
cafea, extracte de cafea utilizate ca arome
pentru băuturi, extracte de cafea utilizate ca
arome pentru alimente, amestecuri de cicoare
folosite ca înlocuitori de cafea, preparate de
cicoare utilizate ca înlocuitori pentru cafea,
băuturi pe bază de cafea cu conținut de lapte,
cafea (prăjită, sub formă de pudră, granule sau
băutură), băuturi pe bază de cafea care conțin
înghețată (affogato), preparate pentru fabricarea
de băuturi (pe bază de cafea), băuturi gazoase
(pe bază de cafea, cacao sau ciocolată), băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), înlocuitori de cafea (pe bază de
cereale sau cicoare), orz prăjit și malț pentru
utilizare ca înlocuitori pentru cafea.

───────


