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Cereri Mărci publicate în 27/05/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 03457 20/05/2019 B&A SCOOTERS SRL NANASCOOTERS

2 M 2019 03690 20/05/2019 AXA TRADE CHEMICALS SRL PUROTEX

3 M 2019 03725 20/05/2019 ALTRA LLC ALTRA

4 M 2019 03726 20/05/2019 FOLGORE SECURITY SRL FOLGORE security

5 M 2019 03728 20/05/2019 PARTIDUL PUTERII UMANISTE
(Social-Liberal)

Demnitate, onoare, curaj

6 M 2019 03729 20/05/2019 PARTIDUL PUTERII UMANISTE
(Social-Liberal)

PCU PARTIDUL
CONSERVATOR UMANIST

7 M 2019 03730 20/05/2019 IMPERIAL GLASS SRL IMPERIAL GLASS

8 M 2019 03731 20/05/2019 SIMION FEODOR CityCATS

9 M 2019 03732 20/05/2019 SIMION FEODOR Pisici la ferestre

10 M 2019 03733 20/05/2019 Universitatea de Științe Agricole
și Medicină Veterinară a
Banatului "Regele Mihai I al
României"

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE
AGRICOLE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ A BANATULUI
"REGELE MIHAI I AL
ROMÂNIEI" DIN TIMIŞOARA
USAMVBT

11 M 2019 03734 20/05/2019 S.C. B.D.G. IMPORT S.R.L. TRANSYLVANIAN MIST GIN

12 M 2019 03735 20/05/2019 Viorel Gheorghe Vielka

13 M 2019 03736 20/05/2019 NOSTALGIC SRL CRAMA VIIŞOARA ANTIK

14 M 2019 03737 20/05/2019 SC PLATIN AMBALAJE SRL Job

15 M 2019 03738 20/05/2019 LIANA GABRIELA BADEA
MITITELU

CETATEA BANILOR

16 M 2019 03739 20/05/2019 DOSAPACK SRL ZARAZA

17 M 2019 03740 20/05/2019 NOSTALGIC SRL CRAMA VIIȘOARA DAVID

18 M 2019 03741 20/05/2019 NOSTALGIC SRL CRAMA VIIȘOARA ACVILA

19 M 2019 03742 20/05/2019 VINARIA TIGANCA SRL LUPI

20 M 2019 03743 20/05/2019 VINARIA TIGANCA SRL GITANA WINERY

21 M 2019 03744 20/05/2019 GENIUS NUTRITION SRL CFW

22 M 2019 03745 20/05/2019 ASOCIATIA RASNOV SOCIETY RÂȘNOV SOCIETY

23 M 2019 03746 20/05/2019 IONEL MANOLE
MYRIAM MARGARETA
MANOLE

je suis MARCLÉ



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
20/05/2019

3

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2019 03747 20/05/2019 IONEL MANOLE

MYRIAM MARGARETA
MANOLE

MARCLÉ

25 M 2019 03748 20/05/2019 WOLF BROTHERS CINEMA
SRL

Eternity's End

26 M 2019 03749 20/05/2019 Difass International Srl INFATUSS

27 M 2019 03750 20/05/2019 ASOCIATIA CLUB SPORTIV
ADVENTURE 4X4 IASI

ADVENTURE 4X4 IAŞI

28 M 2019 03752 20/05/2019 FELDER GRUPPE
ECHIPAMENTE SRL

Un prieten de calitate

29 M 2019 03753 20/05/2019 TERAPLAST SA NeoTer6 by TeraPlast

30 M 2019 03754 20/05/2019 TERAPLAST SA NeoTer7 by TeraPlast

31 M 2019 03755 20/05/2019 KAROLY COMSERV SRL MEXIROS

32 M 2019 03756 20/05/2019 SC ROVAL PRINT SRL BONAMI be ready for school

33 M 2019 03757 20/05/2019 SC ROVAL PRINT SRL BONAMI my best office

34 M 2019 03758 20/05/2019 SC ROVAL PRINT SRL BONAMI joy & play

35 M 2019 03759 20/05/2019 SC ROVAL PRINT SRL BONAMI love my house

36 M 2019 03760 20/05/2019 SC ROVAL PRINT SRL BONAMI party time

37 M 2019 03761 20/05/2019 SC ROVAL PRINT SRL BONAMI style & carry

38 M 2019 03762 20/05/2019 MIHAELA-GABRIELA
MARTONCA

maniera
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(210) M 2019 03457
(151) 20/05/2019
(732) B&A SCOOTERS SRL, STR.

SERG. GHEORGHE LATEA
NR. 18, BL. C37, SC. 1, AP.
12, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NANASCOOTERS

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

clase:
12. Vehicule electrice, trotinete electrice, scutere
electrice, biciclete electrice.

───────

(210) M 2019 03690
(151) 20/05/2019
(732) AXA TRADE CHEMICALS SRL,

STR. MIHAI BRAVU NR. 239, BL.
C4, ET. 4, PARTER, AP. 31, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
PUROTEX

(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.

───────

(210) M 2019 03725
(151) 20/05/2019
(732) ALTRA LLC, 1500 SOUTH 1000

WEST, LOGAN, UTAH 84321,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) ANDRA MUSATESCU Cabinet de
Proprietate Industrială , CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 121, BL. 127,
AP. 21, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ALTRA

(531) Clasificare Viena: 26.11.02; 26.11.09;
26.11.25; 27.05.02; 27.05.17

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

25. Încălţăminte.
───────
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(210) M 2019 03726
(151) 20/05/2019
(732) FOLGORE SECURITY SRL,

STR. PIETROASA NR. 23, BL. A,
JUDEȚUL CLUJ, APAHIDA, CLUJ,
ROMANIA

(740) Alecu Bogdan , STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

FOLGORE security

(531) Clasificare Viena: 01.15.03; 26.04.16;
26.04.18; 24.01.13; 27.05.02; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2019 03728
(151) 20/05/2019
(732) PARTIDUL PUTERII UMANISTE

(Social-Liberal), PIAŢA PRESEI
LIBERE NR. 1, CORP D1, ETAJ
8, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Demnitate, onoare, curaj

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

16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţămant (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 03729
(151) 20/05/2019
(732) PARTIDUL PUTERII UMANISTE

(Social-Liberal), PIAŢA PRESEI
LIBERE NR. 1, CORP D1, ETAJ
8, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PCU PARTIDUL
CONSERVATOR UMANIST

(531) Clasificare Viena: 01.17.25; 26.04.16;
26.04.18; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.04

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

clase:
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţămant (cu excepţia aparatelor),



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
20/05/2019

materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2019 03730
(151) 20/05/2019
(732) IMPERIAL GLASS SRL, COMUNA

BRUSTURI NR. 173, JUD.
BRUSTURI, SAT PICLEU, BIHOR,
ROMANIA

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

(540)

IMPERIAL GLASS

(531) Clasificare Viena: 24.09.03; 24.09.05;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru deschis
RGB 22/105/174, albastru închis RGB
48/61/98

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

11. Cabine de duş din sticlă, plăci din sticlă (părţi
din sobe ca aparate de încălzire), plăci din sticlă
(părţi de cuptoare).
19. Sticlă de alabastru pentru construcţii,
chioşcuri (structuri nemetalice), balustrade
nemetalice, sticlă pentru construcţii, materiale
nemetalice pentru construcţii, uşi nemetalice, uşi
cu două canaturi nemetalice, sticlă alabastră,
construcţii din sticlă, sticla izolatoare, pereţi
despărţitori nemetalici, sticle din placi (geamuri)
pentru construcţii, sticla de siguranţa pentru
construcţii, geamuri de sticlă colorată, geam
pentru ferestre, cu excepţia geamurilor de
vehicule, geamuri pentru construcţii, ferestre
nemetalice, ferestre din sticlă colorată, sticlă
brută, sticlă armată, sticlă antiglonţ, sticlă
izolatoare, sticlă securizată, plăci de sticlă,
sticlă colorată, sticlă laminată colorată, materiale
de construcţii care sunt din sticlă, sticlă
cu absorbţie de infraroşii pentru construcţii
acoperişuri, sticla stratificată, sticlă pentru
vitralii, pereţi din sticlă, panouri din sticlă,
elemente structurale din sticlă, sticlă flotată
pentru construcţii, sticlă transparentă pentru
construcţii, sticlă plată pentru construcţii, sticlă
temperată pentru construcţii, sticlă întărită pentru
construcţii, sticlă armată pentru construcţii, sticlă
emailată pentru construcţii, sticlă decorativă
pentru construcţii, cărămizi din sticlă pentru
construcţii, panouri din sticlă pentru uşi, panouri
din sticlă pentru ferestre, sticlă laminată colorată
folosită în construcţii, sticlă antiefracţie folosita
în construcţii, blocuri de sticlă pentru construcţii,
materiale de construcţii din sticlă, sticlă
sintetizată cu pori deschişi pentru construcţii,
sticlă plată laminată pentru construcţii, sticlă
arhitecturală, sticlă arhitecturală armată pentru
construcţii, garduri confecţionate din sticla
laminată, sticlă cu tentă folosită în construcţii,
sticlă pentru reflectarea căldurii pentru clădiri,
sticlă ignifugă pentru construcţii, uşi transparente
din sticla pentru clădiri, elemente din sticlă pentru
panouri de construcţii.
20. Scări (trepte) din fibră de sticlă, mobilier
din fibră de sticlă, mobilier din sticlă, oglinzi,
sticlă argintată (oglinzi), oglinzi de toaletă, vitrine,
trepte nemetalice, plăci de oglindă, mânere din
sticlă, uşi din sticlă pentru mobilier, scări (trpte)
confecţionate din fibră de sticlă, sticlă destinată
la înrămarea operelor de artă.
21. Sticlă brută sau semiprelucrată, sticle, sticle
frigorifice, bazine, sticlă emailată, fibră de sticlă
cu excepţia celei pentru uz textil, fir de fibră
de sticlă, nu pentru uz textil, fibră de sticlă,
cu excepţia celor pentru izolaţii si uz textil,
sticle, sticle cu conductori electrici fini incorporaţi,
sticlă opală, sticlă brută sau semifabricată,
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cu excepţia sticlei pentru construcţii, vată
din sticlă - cu excepţia celei pentru izolare,
sticlă vopsită, sticlă lăptoasa, sticlă în plăci
(materiale brute), praf de sticlă pentru decorare,
sticle frigorifice, cuarţ topit (produs semifabricat)
altul decât pentru construcţii, sticlă cu vid,
sticlărie, sticlă termorezistentă semiprelucrată,
sticlă antireflex, sticlă ornamentală, sticlă
imprimata, sticlă poroasă, sticlă pictată, sticlă
presată, sticlă atomizatoare, plăci de sticlă,
sticlă incasabila semifinisată, sticlă colorată
decorativă, tije din sticlă, sticlă profilată
(semifabricată), sticlă de geam netezită, sticlă
prevăzută cu conductor electrici, panouri din
sticlă (articol semiprelucrat), sticlă luminoasă (nu
pentru construcţii), sticlă care reflectă căldură
(semiprelucrată), sticlă armată (nu prentru
construcţii), sticlă (semiprelucrata) adaptată
pentru absorbţia radiaţiei ultraviolet.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de
publicitate şi marketing online, servicii de
comerţ cu amănuntul şi vânzare online de
informaţii educative înregistrate electronic sau
descărcabile de pe
internet, difuzare de materiale publicitare
(fluturaşi, prospecte, imprimate, eşantioane),
contabilitate, procesarea administrativă a
ordinelor de comandă, actualizarea materialelor
publicitare, prezentarea produselor in medii
de comunicare pentru retail, demonstraţii cu
produse, distribuirea materialelor publicitare,
distribuire eşantioane, organizarea de expoziţii
in scopuri comerciale sau publicitare, facturare,
marcheting, publicitate online pe o reţea
de computere, procesarea si administrarea
ordinelor de comandă, intermedieri de promoţii
de vânzare, distribuirea eşantioanelor, servicii de
secretariat.
37. Consultaţii pentru construcţii, informaţii
legate de construcţii, informaţii legate de
reparaţii, instalarea uşilor si ferestrelor, izolaţie
pentru clădiri, servicii de instalare şi montare
sticlă, sablare, servicii de sticlărie, montare de
sticlă pe geamuri.
40. Abraziune, suflarea sticlei, servicii de şlefuire
sticlă, servicii de şlefuire a sticlei optice,
servicii de laminare sticlă, inscripţionare cu
laser, informaţii pentru tratarea materialelor,
şlefuirea sticlei optice, fotogravură, servicii
sablare sticlă, inscripţionare cu laser, tratament
de colorare a geamurilor prin acoperirea
suprafeţelor, prelucrarea sticlei prin suflare,
servicii de securizare sticlă, servicii de găurire
sticlă, servicii de lipire sticlă UV, servicii print pe
sticlă.

───────

(210) M 2019 03731
(151) 20/05/2019
(732) SIMION FEODOR, STR. 13

DECEMBRIE NR. 61, BL. 28, SC. B,
AP. 30, JUDEŢ 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)
CityCATS

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

6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, ,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
de uz sanitar (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
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servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 03732
(151) 20/05/2019
(732) SIMION FEODOR, STR. 13

DECEMBRIE NR. 61, BL. 28, SC. B,
AP. 30, JUDEŢ 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)
Pisici la ferestre

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

6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 03733
(151) 20/05/2019
(732) Universitatea de Științe Agricole

și Medicină Veterinară a Banatului
"Regele Mihai I al
României", CALEA ARADULUI NR.
119, JUDEŢ TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300645, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA TUDOR
ICLANZAN, PIAŢA VICTORIEI NR.
5, SC. D, AP. 2, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300030, ROMANIA

(540)

UNIVERSITATEA DE
ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI

MEDICINĂ VETERINARĂ
A BANATULUI "REGELE

MIHAI I AL ROMÂNIEI" DIN
TIMIŞOARA USAMVBT

(531) Clasificare Viena: 26.01.16; 26.01.18;
24.09.03; 24.09.05; 05.03.11; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (azur
#007FFF), verde (dark pastel Green
#03c03c)

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

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.
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.

───────
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(210) M 2019 03734
(151) 20/05/2019
(732) S.C. B.D.G. IMPORT S.R.L., STR.

TURDA NR. 125, BL. 3, SC. 1, ET.
8, AP. 32, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
TRANSYLVANIAN MIST GIN

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────

(210) M 2019 03735
(151) 20/05/2019
(732) Viorel Gheorghe, ALEEA TEBEA

NR.8, BL. D12, SC. A, ET. 4, AP. 9,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040888,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Vielka

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

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

───────

(210) M 2019 03736
(151) 20/05/2019
(732) NOSTALGIC SRL, STR. MIRCEA

CEL BĂTRÂN NR. 84, BL. MF1
MEZANIN BIROU NR. 2, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
CRAMA VIIŞOARA ANTIK

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────

(210) M 2019 03737
(151) 20/05/2019
(732) SC PLATIN AMBALAJE SRL,

ŞOS. BUCUREŞTI-URZICENI,
DN2 KM 19+500, COMPARTIMENT
1, BIROURILE 1,2,3,+2000 MP
DEPOZIT, JUDEŢ ILFOV, COMUNA
GĂNEASA, SAT ŞINDRILIŢA,
ILFOV, ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3,
BL.17, SC.2, AP.27, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040011

(540)

Job

(531) Clasificare Viena: 01.15.03; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

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

clase:
16. Hârtie şi carton, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, foi absorbante din hârtie sau plastic
pentru ambalarea produselor alimentare, pungi
(plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru
ambalat, ambalaje pentru sticle din hârtie
sau carton, folii din hârtie sau plastic cu
control al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, ambalaj din plastic cu bule pentru
împachetat sau ambalat, hârtie de împachetat /
hârtie de ambalat, pungi pentru sandvişuri
(hârtie), pungi universale de plastic, pungi de
gunoi din hârtie, pungi de hârtie pentru ambalat,
pungi de ambalat din hârtie, pungi din hârtie
pentru ambalat, pungi din hârtie pentru cadouri,
pungi din hârtie pentru alimente pungi şi saci
de hârtie, pungi din plastic pentru ambalat,
pungi de plastic pentru cumpărături, pungi de
plastic pentru împachetare, pungi de plastic
pentru sandviş, pungi de hârtie de uz casnic,
pungi din plastic de uz casnic, pungi pentru
ambalare din hârtie biodegradabilă, pungi pentru
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ambalare din plastic biodegradabil, pungi din
plastic pentru depozitarea alimentelor, pentru
uz casnic, pungi de hârtie de uz casnic pentru
deşeuri alimentare, pungi din plastic cu bule de
aer pentru ambalat, pungi (învelitoare, săculeţe)
de ambalaj din hârtie sau material plastic, folie
din plastic pentru împachetat, rolă de folie din
plastic, extensibilă, pentru paletizare.
35. Servicii de publicitate pentru promovarea
comerţului electronic, servicii de publicitate
pentru a promova sensibilizarea publicului cu
privire la beneficiile comerţului local, publicitate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu obiecte de papetărie,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse din hârtie de unică folosinţă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
din hârtie de unică folosinţă, administrarea
afacerilor, marketing, publicitate online pe o
reţea de calculatoare, prezentarea produselor în
mediile de comunicare, în scopuri de comerţ cu
amănuntul.

───────

(210) M 2019 03738
(151) 20/05/2019
(732) LIANA GABRIELA BADEA

MITITELU, STR. FRAŢII BUZEŞTI
NR. 33, JUDEŢ DOLJ, CRAIOVA,
200381, DOLJ, ROMANIA

(540)
CETATEA BANILOR

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

35. Publicitate, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor comerciale, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
comerciale pentru proiectele de construcţii.
36. Închirierea bunurilor imobiliare,
management imobiliar.
41. Servicii de divertisment, planificarea de
petreceri (divertisment), furnizarea facilităţilor de
recreere, închiriere de terenuri sport.

───────

(210) M 2019 03739
(151) 20/05/2019
(732) DOSAPACK SRL, STR. ALEEA 1

COMPLEXULUI NR. 14, JUDEȚUL
DOLJ, CARCEA, DOLJ, ROMANIA

(540)
ZARAZA

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

30. 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, frojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, plante
aromatice conservate, oțet, sosuri și
alte condimente, gheață (apă înghețată), cafea,
ceai, cacao şi cafea artificială, orez, paste şi
tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muştar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă,
cafea, ceai, cacao, zahăr,
înlocuitori de cafea.
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, malț, boabe și semințe crude și
neprelucrate, alimente pentru animale.

───────

(210) M 2019 03740
(151) 20/05/2019
(732) NOSTALGIC SRL, STR. MIRCEA

CEL BĂTRÂN NR. 84, BL. MF1
MEZANIN BIROU NR. 2, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
CRAMA VIIȘOARA DAVID

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────
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(210) M 2019 03741
(151) 20/05/2019
(732) NOSTALGIC SRL, STR. MIRCEA

CEL BĂTRÂN NR. 84, BL. MF1
MEZANIN BIROU NR. 2, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
CRAMA VIIȘOARA ACVILA

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────

(210) M 2019 03742
(151) 20/05/2019
(732) VINARIA TIGANCA SRL, STR.

TARINII, 107/9, REPUBLICA
MOLDOVA, MUN. CHIȘINĂU,
MD-2005, REPUBLICA MOLDOVA

(740) Cabinet individual de proprietate
industrială Ivanescu Gabriel Dan,
STR. AVRAM IANCU NR. 48A, SC.
B, AP. 10, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, 500086, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

LUPI

(531) Clasificare Viena: 03.06.03; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.13

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

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

───────

(210) M 2019 03743
(151) 20/05/2019
(732) VINARIA TIGANCA SRL, STR.

TARINII, 107/9, REPUBLICA
MOLDOVA, MUN. CHIȘINĂU,
MD-2005, REPUBLICA MOLDOVA

(740) Cabinet individual de proprietate
industrială Ivanescu Gabriel Dan,
STR. AVRAM IANCU NR. 48A, SC.
B, AP. 10, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, 500086, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

GITANA WINERY

(531) Clasificare Viena: 02.03.16; 05.05.01;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

───────
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(210) M 2019 03744
(151) 20/05/2019
(732) GENIUS NUTRITION SRL,

STRADA CALEA BUCUREŞTI NR.
113A, SAT SĂFTICA, JUD. ILFOV,
COMUNA BALOTEŞTI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

CFW

(531) Clasificare Viena: 01.15.23; 27.05.01;
27.05.17

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
veterinare, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman și veterinar, suplimente dietetice
destinate să suplimenteze o dietă normală sau
să aibă beneficii pentru sănătate, înlocuitori ai
meselor, alimente și băuturi dietetice, adaptate
pentru uz medical sau veterinar.

───────

(210) M 2019 03745
(151) 20/05/2019
(732) ASOCIATIA RASNOV SOCIETY,

STR. CANTONULUI NR. 5,
ET. 1, BUCUREȘTI, 013995,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

RÂȘNOV SOCIETY

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 07.11.25;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:auriu (RGB 207 203
178), negru

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

41. Activități culturale, instruire și educație.
───────

(210) M 2019 03746
(151) 20/05/2019
(732) IONEL MANOLE, STR. BACIUL

JUDETUL NR. 3, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
MYRIAM MARGARETA MANOLE,
STR. BACIUL JUDETUL NR.
3, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

je suis MARCLÉ
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte și
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 03747
(151) 20/05/2019
(732) IONEL MANOLE, STR. BACIUL

JUDETUL NR. 3, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
MYRIAM MARGARETA MANOLE,
STR. BACIUL JUDETUL NR.
3, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MARCLÉ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte și
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 03748
(151) 20/05/2019
(732) WOLF BROTHERS CINEMA SRL,

STR. SOLD. PETRE TINA NR.
2, BL. 9B, SC. A, SC. AM, ET. 3,
AP. 22, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Eternity's End

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 03749
(151) 20/05/2019
(732) Difass International Srl, VIA AUSA

N. 181, LOCALITÀ CERASOLO ,
CORIANO (RN), 47853, ITALIA

(740) ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
INFATUSS

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

5. Suplimente nutritive pentrutratamentul tusei.
───────

(210) M 2019 03750
(151) 20/05/2019
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV

ADVENTURE 4X4 IASI, STR.
TOMEŞTI NR. 1, CORP C2 - HALA
(PD CADASTRU 44/1/2), JUDEŢUL
IAŞI, COMUNA TOMESTI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

ADVENTURE 4X4 IAŞI
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(531) Clasificare Viena: 18.01.21; 24.07.03;
06.01.01; 24.17.02; 26.01.17; 26.01.18;
27.05.02; 27.05.24; 27.07.02; 27.07.24

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

41. Administrare (organizare) de concursuri
(divertisment).

───────

(210) M 2019 03752
(151) 20/05/2019
(732) FELDER GRUPPE ECHIPAMENTE

SRL, B-DUL IULIU MANIU NR.
14, BL. 13, SC. B, ET. 1, AP. 81,
SECTOR 6
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Un prieten de calitate

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

16. Publicaţii tipărite, tiparituri, fotografii, folii de
plastic pentru documente, folii şi pungi pentru
ambalat şi împachetat, panouri publicitare din
hârtie sau carton, invitaţii (papetărie), calendare,
cataloage, fluturaşi publicitar tipăriţi, felicitări
(tiparite), reproduceri grafice, broşuri, publicaţii
periodice, ilustraţii, materiale tipărite, materiale
de scris, agende.
35. Publicitate, servicii de comerţ cu amănuntul
şi/sau cu ridicata de utilaje, scule, unelte, maşini,
maşini-unelte, piese de schimb, unelte şi scule
de mâna, motoare, echipamente şi aparate,
toate produsele menţionate anterior fiind utilizate
în industrie, agricultură sau de uz casnic, servicii
de comerţ cu amanuntul şi/sau cu ridicata de
mobilier, piese de mobilier, mobilier special de
laborator sau de uz medical, mobilier stradal,
oglinzi, rame, cutii din lemn sau plastic, jaluzele,
scări, panouri publicitare din lemn, mobilier
pentru animale de companie, fitinguri nemetalice
şi metalice pentru mobilă, paleţi de manipulare
nemetalici, mobilier în miniatură confecţionat din
lemn, machete la scară redusă (ornamente)

din lemn, produse şi articole din lemn, obiecte
publicitare gonflabile, saltele, perne, decoraţiuni
pentru casă şi grădină, aparate de iluminat,
servicii de comerţ cu amănuntul şi/sau cu
ridicata de materiale de construcţie, parchet,
gresie, faianţă, perdele, tapet, lucrări de artă
din lemn, ceară, ghips sau plastic, telefoane,
accesorii şi piese de schimb pentru telefoane,
organizare, gestionare şi monitorizare de
programe de stimulare a vânzărilor, promovarea
vânzărilor pentru terţi, răspândirea materialelor
publicitare, organizare de evenimente, expoziţii
şi târguri în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, organizarea de campanii
de marketing şi publicitare, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, funcţii de
birou, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, consultanţă pentru conducerea
afacerilor, informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, compilarea informaţiilor în baze de
date computerizate, demonstraţii cu produse,
servicii de marketing, servicii de relaţii media,
servicii de intermediere şi consultanţă în afaceri
în domeniul vânzării de produse şi prestării
de servicii, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, furnizarea unei
pieţe comerciale oniine pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), strângerea la
un loc, în folosul terţilor, a unei game variate
de bunuri (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
putând fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.
37. Servicii de instalare, întreţinere şi reparaţii
de utilaje, unelte, scule, echipamente, aparate,
maşini-unelte, motoare, instalarea, întreţinerea
şi reparaţia echipamentelor şi maşinilor de birou,
instalarea, întreţinerea şi reparaţia maşinilor,
servicii de construcţii de clădiri, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, informaţii
legate de reparaţii şi/sau servicii de instalare,
acordate prin toate mijloacele de comunicare,
întreţinere şi reparaţii de mobilier, restaurarea
mobilei, lăcuirea mobilierului, tapiţerie, reparaţii
sau întreţinere de maşini şi echipamente
pentru fabricarea pastei de lemn, reparaţii
sau întreţinere de maşini şi aparate pentru
prelucrarea lemnului, vopsire de mobilier,
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închiriere de unelte şi maşini-unelte, închiriere
de echipamente pentru reparaţii, montarea de
mobilier, instalare de mobilier stradal, reparare şi
întreţinere de compresoare.
40. Prelucrarea lemnului, laminarea lemnului,
conservarea lemnului, lucrări în lemn, închiriere
de maşini şi echipamente pentru fabricarea
pastei de lemn, închiriere de maşini şi
echipamente pentru prelucrarea lemnului,
prelucrare de mobilier, fabricarea de mobilier
pe bază de comandă şi specificatii primite de
la terţi, tratarea (prelucrarea) metalului, oferirea
de informaţii despre prelucrarea lemnului,
oferirea de informaţii despre prelucrarea
materialelor, oferirea de informaţii privind
tratarea materialelor.
41. Pregatire în domeniul prelucrării lemnului
(servicii de instruire), organizare de demonstraţii
în scop de instruire, organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, producţii de film, altele decât
filmele publicitare, servicii de punere în pagină,
altele decât pentru scop publicitar, publicarea
oniine a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea oniine de publicaţii electronice,
nedescarcăbile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, fotografie, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
producţia de programe radio şi de televiziune,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
scrierea de texte, servicii de publicare online.

───────

(210) M 2019 03753
(151) 20/05/2019
(732) TERAPLAST SA, DN 15A

(REGHIN-BISTRIŢA), KM. 45+500,
COMUNA ŞIEU-MĂGHERUŞ,
JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD,
SAT SĂRĂŢEL, 427301, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

NeoTer6 by TeraPlast

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.02;
27.07.02; 29.01.12

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

clase:
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare și
construcție, conducte rigide, nu din metal, pentru
edificare,
asfalt, smoală, gudron și bitum, construcții
transportabile, nu din metal, monumente
nemetalice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 03754
(151) 20/05/2019
(732) TERAPLAST SA, DN 15A

(REGHIN-BISTRIŢA), KM. 45+500,
COMUNA ŞIEU-MĂGHERUŞ,
JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD,
SAT SĂRĂŢEL, 427301, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

NeoTer7 by TeraPlast

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.02;
27.07.02; 29.01.12

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

clase:
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare și
construcție, conducte rigide, nu din metal, pentru
edificare,
asfalt, smoală, gudron și bitum, construcții
transportabile, nu din metal, monumente
nemetalice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2019 03755
(151) 20/05/2019
(732) KAROLY COMSERV SRL,

RESTAURANT CAPRA NEAGRĂ,
JUDEŢUL BRAŞOV, POIANA
BRAŞOV, 500001, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

MEXIROS

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.04;
24.01.01; 09.07.17; 27.05.02; 29.01.13

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

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și
articole de birou, cu excepția mobilei, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale de desen
și materiale
pentru artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
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).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
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(540)

BONAMI be ready for school

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.13; 26.01.16;
20.01.03; 20.05.05

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

clase:
16. Dozatoare de bandă adezivă (rechizite de
birou), benzi adezive pentru papetărie sau de
uz casnic, benzi de lipit pentru papetărie sau
de uz casnic, adezivi (lipiciuri) pentru papetărie
sau de uz casnic, panouri publicitare din
hârtie sau carton, albume, almanahuri, invitaţii
(papetărie), acuarele/ culori acrilice (picturi),
table aritmetice/tabla înmulţirii, palete pentru
amestecarea acuarelelor pentru artişti, atlase,
pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat, bannere din hârtie, şine de
legare (legătul cărţilor), table de scris, sugative,
schiţe / planuri, materiale de legătorie, aparate
şi maşini de legătorie (echipamente de birou),
suporturi pentru cărţi, cărţi broşate, semne de
cărţi, cărţi, cutii din hârtie sau carton, dulapuri
pentru papetărie (rechizite de birou), calendare,
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pânze pentru pictură, hârtie carbon, carton,
cataloage, cretă pentru litografie, suporturi de
cretă, creioane de cărbune, clipsuri de birou/
capse de birou, clipsuri pentru suporturile de
ecusoane (rechizite de birou), pânză pentru
legatul cărţilor/
pânză de legătorie, benzi desenate, compasuri
pentru desen, culegare, hârtie de calc
(papetărie), paste corectoare (rechizite de
birou), cerneală corectoare (heliografie), benzi
corectoare (rechizite de birou), coperţi
(papetărie)/învelitori (papetărie), protecţii de
birou, dosare pentru documente (papetărie),
suporturi pentru documente (papetărie), blocuri
de desen, ace pentru panou de plută/piuneze,
planşete pentru desen, instrumente pentru
desen, materiale pentru desen, seturi pentru
desen, peniţe pentru desen, rigle pentru
desen, plicuri (papetărie), produse de radiere
(papetarie), şabloane pentru ştergere, dosare
(rechizite de birou), degetare (rechizite de birou),
steguleţe din hârtie, hârtie de filtru, fluturaşi
publicitari tipăriţi, mape
pentru hârtii/dosare din plastic pentru hârtii,
formulare, tipărite, stilouri cu cerneală, hărţi
geografice, lipici pentru papetărie sau de uz
casnic/paste pentru papetărie sau de uz casnic,
gluten (lipici) pentru papetărie sau de uz
casnic, reproduceri grafice, felicitări (tipărite),
bandă de hârtie gumată (papetărie), ţesături
gumate pentru papetărie, gume (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, tuşuri de desen,
cerneală, batoane de cerneală [rezervoare
de cerneală], tuşiere, panglici de cerneală,
suporturi de calimară, călimări, etichete din hârtie
sau carton, bibliorafturi pentru manipularea
foilor detaşabile, cretă de marcare, stilouri
de marcare (papetărie), plastilină, umezitoare
(rechizite de birou), materiale de modelaj, peniţe,
agende, perforatoare de birou, rechizite de
birou, cu excepţia mobilei, carnete de notiţe
(papetărie), suporturi pentru pagini, pensule
pentru pictură, şevalete pentru pictori, hârtie,
foi de hârtie (papetărie), penare/cutii pentru
stilouri, materiale pentru ştergerea stiloului, mine
de creion, suporturi pentru creioane, creioane
mecanice, ascuţitori de creioane, electrice sau
neelectrice, creioane, suporturi pentru stilouri,
stilouri (rechizite de birou), fotografii (tipărite),
perforatoare (rechizite de birou), radiere din
cauciuc, articole pentru şcoală (papetărie),
răzuitori (radiere) pentru birou, ştampile de
sigilare, linii pentru desen, echere pentru desen,
tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru stilouri
şi creioane, papetărie, abţibilduri [papetărie],
materiale didactice (cu excepţia aparatelor),
globuri pământeşti, hârtie cerată, cărţi de scris
sau de colorat, materiale de scris, hârtie de scris,

truse cu instrumente de scris (papetărie), truse
cu instrumente de scris [seturi], instrumente de
scris.
25. Articole de îmbrăcăminte, uniforme,
îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru şcolari,
îmbrăcăminte pentru casa, echipamente de
protecţie, eşarfe pentru gât (fulare)/fulare
(eşarfe pentru gât), şaluri, şepci (articole
pentru acoperirea capului), pălării, îmbrăcăminte
din piele, paltoane, mănuşi (îmbrăcăminte),
cizmuliţe, rochii, furouri (lenjerie de corp),
ciorăpărie, body-uri (lenjerie de corp),
tricotaje (îmbrăcăminte), trusouri pentru copii
(îmbrăcăminte), egări (pantaloni), costume de
gimnastică/balet, pijamale, colanţi, cravate,
îmbrăcăminte de stradă, pelerine, cămăşi, fuste,
maieuri sport, jachete căptuşite (îmbrăcăminte),
pantofi de sport, sandale, papuci, costume,
flanele/pulovere/hanorace (pulovere).
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de relaţii cu publicul,
prezentări de produse şi servicii de afişare
a produselor, servicii de târguri comerciale şi
de expoziţii comerciale, servicii de fidelizare,
motivare şi recompensare, închiriere spaţiu
publicitar, închirierea minutelor publicitare şi a
presei, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing şi materiale promotionale, servicii
de asistenţă şi consultanţă pentru publicitate,
marketing şi promovare, servicii de comert şi
servicii de informare a consumatorilor, servicii
de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata, vânzare
prin licitaţie publică, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzărilor,
pregătirea şi distribuirea reclamelor, promovarea
vânzării de bunuri şi servicii pentru terţi prin
distribuiri de materiale tipărite şi organizarea
de concursuri promoţionale, servicii publicitare
privind vânzarea de bunuri mobile, servicii
de vânzare cu amănuntul, cu ridicata si en-
gros, organizare de promoţii prin mijloace
audiovizuale, campanii de marketing, dezvoltare
şi organizare de campanii promoţionale,
publicitate online, servicii de comenzi online,
publicare de materiale publicitare online, servicii
oniline de prelucrare de date, toate aceste
servicii în legătură cu produsele, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi de
lipit pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, invitaţii (papetărie), acuarele/culori
acrilice (pictură), table aritmetice /tabla înmulţirii,
palete pentru amestecarea acuarelelor pentru
artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi) din
hârtie sau plastic, pentru ambalat, bannere
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din hârtie, şine de legare (legătul cărţilor),
table de scris, sugative, schiţe/planuri, materiale
de legătorie, aparate şi maşini de legătorie
(echipamente de birou), suporturi pentru cărţi,
cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi, cutii din
hârtie sau carton, dulapuri pentru papetărie
(rechizite de birou), calendare, pânze pentru
pictură, hârtie carbon, carton, cataloage, cretă
pentru litografie, suporturi de cretă, creioane
de cărbune, clipsuri de birou /capse de
birou, clipsuri pentru suporturile de ecusoane
(rechizite de birou), pânză pentru legatul
cărţilor/pânză de legătorie, benzi desenate,
compasuri pentru desen, culegare, hârtie de
calc (papetărie), paste corectoare (rechizite
de birou), cerneală corectoare (heliografie),
benzi corectoare (rechizite de birou), coperţi
(papetărie)/învelitori (papetărie), protecţii de
birou, dosare pentru documente (papetărie),
suporturi pentru documente (papetărie), blocuri
de desen, ace pentru panou de plută/piuneze,
planşete pentru desen, instrumente pentru
desen, materiale pentru desen, seturi pentru
desen, peniţe pentru desen, rigle pentru desen,
plicuri (papetărie), produse de radiere, şabloane
pentru ştergere, dosare (rechizite de birou),
degetare (rechizite de birou), steguleţe din
hârtie, hârtie de filtru, fluturaşi publicitari, mape
pentru hârtii/dosare din plastic pentru hârtii,
formulare, tipărite, stilouri cu cerneală, hărţi
geografice, lipici pentru papetărie sau de uz
casnic/paste pentru papetărie sau de uz casnic,
gluten (lipici) pentru papetărie sau de uz
casnic, reproduceri grafice, felicitări (tipărite),
bandă de hârtie gumată (papetărie), ţesături
gumate pentru papetărie, gume (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, tuşuri de desen,
cerneală, batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), tuşiere, panglici de cerneală,
suporturi de călimară, călimări, etichete din hârtie
sau carton, bibliorafturi pentru manipularea
foilor detaşabile, cretă de marcare, stilouri
de marcare (papetărie), plastilină, umezitoare
(rechizite de birou), materiale de modelaj, peniţe,
agende, perforatoare de birou, rechizite de
birou, cu excepţia mobilei, carnete de notiţe
(papetărie), suporturi pentru pagini, pensule
pentru pictură, şevalete pentru pictori, hârtie,
foi de hârtie (papetărie), penare/cutii pentru
stilouri, materiale pentru ştergerea stiloului,
mine de creion, suporturi pentru creioane,
creioane mecanice, ascuţitori de creioane,
electrice sau neelectrice, creioane, suporturi
pentru stilouri, stilouri (rechizite de birou),
fotografii (tipărite), perforatoare (rechizite de
birou), radiere din cauciuc, articole pentru
şcoală (papetărie), răzuitori (radiere) pentru
birou, ştampile de sigilare, linii pentru desen,

echere pentru desen, tuşiere pentru ştampile,
suporturi pentru stilouri şi creioane, papetărie,
abţibilduri (papetărie), materiale didactice (cu
excepţia aparatelor), globuri pământeşti, hârtie
cerată, cărţi de scris sau de colorat, materiale
de scris, hârtie de scris, truse cu instrumente
de scris (papetărie), truse cu instrumente de
scris (seturi), instrumente de scris, articole
de îmbrăcăminte, uniforme, îmbrăcăminte şi
încălţăminte pentru şcolari, îmbrăcăminte pentru
casă, echipamente de protectie, eşarfe pentru
gât (fulare)/fulare (eşarfe pentru gât), şaluri,
şepci (articole pentru acoperirea capului),
pălării, îmbrăcăminte din piele, paltoane, mănuşi
(îmbrăcăminte), cizmuliţe, rochii, furouri (lenjerie
de corp), ciorăpărie, body-uri (lenjerie de
corp), tricotaje (îmbrăcăminte), trusouri pentru
copii (îmbrăcăminte), egări (pantaloni), costume
de gimnastică/balet, pijamale, colanţi, cravate,
îmbrăcăminte de stradă, pelerine, cămăşi, fuste,
maieuri sport, jachete căptuşite (îmbrăcăminte),
pantofi de sport, sandale, papuci, costume,
flanele/pulovere /hanorace (pulovere).
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(540)

BONAMI my best office

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.13; 26.01.16;
16.01.06; 12.01.16

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

clase:
9. Compact-discuri (audio-video), compact-
discuri (memorie numai pentru citire), dispozitive
de memorie pentru calculatoare, tastaturi
pentru calculatoare, dispozitive periferice
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pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator
(software descărcabil), discuri, magnetice, dvd
playere, calculatoare de buzunar, playere media
portabile, huse pentru laptopuri.
16. Dozatoare de bandă adezivă (rechizite de
birou), benzi adezive pentru papetărie sau de uz
casnic, benzi de
lipit pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri
publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, invitaţii (papetărie), acuarele / culori
acrilice
(picture), table aritmetice / tabla înmulţirii, palete
pentru amestecarea acuarelelor pentru artişti,
atlase,
pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat, bannere din hârtie, şine
de legare (legătul cărţilor), table de scris,
sugative, schiţe / planuri, materiale de legătorie,
aparate şi maşini de legătorie (echipamente
de birou), suporturi pentru cărţi, cărţi broşate,
semne de cărţi, cărţi, cutii din hârtie sau
carton, dulapuri pentru papetărie (rechizite
de birou), calendare, pânze pentru pictură,
hârtie carbon, carton, cataloage, cretă pentru
litografie, suporturi de cretă, creioane de
cărbune, clipsuri de birou / capse de
birou, clipsuri pentru suporturile de ecusoane
(rechizite de birou), pânză pentru legatul
cărţilor / pânză de legătorie, benzi desenate,
compasuri pentru desen, culegare, hârtie de
calc (papetărie), paste corectoare (rechizite
de birou), cerneală corectoare (heliografie),
benzi corectoare (rechizite de birou), coperţi
(papetărie) / învelitori (papetărie), protecţii de
birou, dosare pentru documente (papetărie),
suporturi pentru documente (papetărie), blocuri
de desen, ace pentru panou de plută /
piuneze, planşete pentru desen, instrumente
pentru desen, materiale pentru desen, seturi
pentru desen, peniţe pentru desen, rigle pentru
desen, plicuri (papetărie), produse de radiere
(papetarie), şabloane pentru ştergere, dosare
(rechizite de
birou), degetare (rechizite de birou), steguleţe
din hârtie, hârtie de filtru, fluturaşi publicitari
tipăriţi, mape
pentru hârtii / dosare din plastic pentru hârtii,
formulare, tipărite, stilouri cu cerneală, hărţi
geografice,
lipici pentru papetărie sau de uz casnic /
paste pentru papetărie sau de uz casnic,
gluten (lipici) pentru papetărie sau de uz
casnic, reproduceri grafice, felicitări (tipărite),
bandă de hârtie gumată (papetărie), ţesături
gumate pentru papetărie, gume (adezivi) pentru

papetărie sau de uz casnic, tuşuri de desen,
cerneală, batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), tuşiere, panglici de cerneală,
suporturi de calimară, călimări, etichete din hârtie
sau carton, bibliorafturi pentru manipularea
foilor detaşabile, cretă de marcare, stilouri
de marcare (papetărie), plastilină, umezitoare
(rechizite de birou), materiale de modelaj, peniţe,
agende, perforatoare de birou, rechizite de
birou, cu excepţia mobilei, carnete de notiţe
(papetărie), suporturi pentru pagini, pensule
pentru pictură, şevalete pentru pictori, hârtie,
foi de hârtie (papetărie), penare / cutii pentru
stilouri, materiale pentru ştergerea stiloului, mine
de creion, suporturi pentru creioane, creioane
mecanice, ascuţitori de creioane, electrice sau
neelectrice, creioane, suporturi pentru stilouri,
stilouri (rechizite de birou), fotografii (tipărite),
perforatoare (rechizite de birou), radiere din
cauciuc, articole pentru şcoală (papetărie),
răzuitori (radiere) pentru birou, ştampile de
sigilare, linii pentru
desen, echere pentru desen, tuşiere pentru
ştampile, suporturi pentru stilouri şi creioane,
papetărie, abţibilduri (papetărie), materiale
didactice (cu excepţia aparatelor), globuri
pământeşti, hârtie cerată, cărţi de scris sau de
colorat, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), instrumente de
scris.
35.

Servicii de publicitate, marketing şi promovare,
servicii de relaţii cu publicul, prezentări de
produse şi
servicii de afişare a produselor, servicii de târguri
comerciale şi de expoziţii comerciale, servicii de
fidelizare, motivare şi recompensare, închiriere
spaţiu publicitar, închirierea minutelor publicitare
şi a presei,
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing şi materiale promoţionale, servicii de
asistenţă şi
consultanţă pentru publicitate, marketing şi
promovare, servicii de comerţ şi servicii de
informare a consumatorilor,
servicii de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata,
vânzare prin licitaţie publică, administrare a
programelor de stimulare
pentru promovarea vânzărilor, pregătirea şi
distribuirea reclamelor, promovarea vânzării de
bunuri şi
servicii pentru terţi prin distribuiri de
materiale tipărite şi organizarea de concursuri
promoţionale, servicii
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publicitare privind vânzarea de bunuri mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul, cu ridicata si
en-gros,
organizare de promoţii prin mijloace
audiovizuale, campanii de marketing, dezvoltare
şi organizare de
campanii promoţionale, publicitate online,
servicii de comenzi online, publicare de materiale
publicitare
online, servicii online de prelucrare de date,
toate aceste servicii în legătură cu produsele:
compact-discuri
(audio-video), compact-discuri (memorie numai
pentru citire), dispozitive de memorie pentru
calculatoare,
tastaturi pentru calculatoare, dispozitive
periferice pentru calculator, componente
software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator
(software descărcabil), discuri, magnetice, dvd
playere,
calculatoare de buzunar, playere media
portabile, huse pentru laptopuri, dozatoare de
bandă adezivă
(rechizite de birou), benzi adezive pentru
papetărie sau de uz casnic, benzi de lipit pentru
papetărie sau de
uz casnic, adezivi (lipiciuri) pentru papetărie sau
de uz casnic, panouri publicitare din hârtie sau
carton,
albume, almanahuri, invitaţii (papetărie),
acuarele / culori acrilice (picturi), table
aritmetice / tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi) din
hârtie
sau plastic, pentru ambalat, bannere din hârtie,
şine de legare (legătul cărţilor), table de scris,
sugative,
schiţe / planuri, materiale de legătorie, aparate
şi maşini de legătorie (echipamente de birou),
suporturi
pentru cărţi, cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi,
cutii din hârtie sau carton, dulapuri pentru papetă
rie (rechizite de birou), calendare, pânze pentru
pictură, hârtie carbon, carton, cataloage, cretă
pentru
litografie, suporturi de cretă, creioane de
cărbune, clipsuri de birou / capse de birou,
clipsuri pentru
suporturile de ecusoane (rechizite de birou),
pânză pentru legatul cărţilor / pânză de legătorie,
benzi
desenate, compasuri pentru desen, culegare,
hârtie de calc (papetărie), paste corectoare
(rechizite de

birou), cerneală corectoare (heliografie), benzi
corectoare (rechizite de birou), coperţi
(papetărie) /
învelitori (papetărie), protecţii de birou, dosare
pentru documente (papetărie), suporturi pentru
documente
(papetărie), blocuri de desen, ace pentru panou
de plută / piuneze, planşete pentru desen,
instrumente
pentru desen, materiale pentru desen, seturi
pentru desen, peniţe pentru desen, rigle pentru
desen, plicuri
(papetărie), produse de radiere, şabloane pentru
ştergere, dosare (rechizite de birou), degetare
(rechizite
de birou), steguleţe din hârtie, hârtie de filtru,
fluturaşi publicitari, mape pentru hârtii / dosare
din plastic
pentru hârtii, formulare, tipărite, stilouri cu
cerneală, hărţi geografice, lipici pentru papetărie
sau de uz
casnic / paste pentru papetărie sau de uz casnic,
gluten (lipici) pentru papetărie sau de uz casnic,
reproduceri grafice, felicitări (tipărite), bandă
de hârtie gumată (papetărie), ţesături gumate
pentru papetărie, gume (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, tuşuri de desen,
cerneală, batoane de cerneală
(rezervoare de cerneală), tuşiere, panglici
de cerneală, suporturi de calimară, călimări,
etichete din
hârtie sau carton, bibliorafturi pentru
manipularea foilor detaşabile, cretă de marcare,
stilouri de marcare
(papetărie), plastilină, umezitoare (rechizite de
birou), materiale de modelaj, peniţe, agende,
perforatoare de birou, rechizite de birou, cu
excepţia mobilei, carnete de notiţe (papetărie),
suporturi
pentru pagini, pensule pentru pictură, şevalete
pentru pictori, hârtie, foi de hârtie (papetărie),
penare /
cutii pentru stilouri, materiale pentru ştergerea
stiloului, mine de creion, suporturi pentru
creioane,
creioane mecanice, ascuţitori de creioane,
electrice sau neelectrice, creioane, suporturi
pentru stilouri,
stilouri (rechizite de birou), fotografii (tipărite),
perforatoare (rechizite de birou), radiere din
cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, linii
pentru
desen, echere pentru desen, tuşiere pentru
ştampile, suporturi pentru stilouri şi creioane,
papetărie, abţibilduri (papetărie), materiale
didactice (cu excepţia aparatelor), globuri
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pământeşti, hârtie cerată, cărţi de scris sau de
colorat, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), instrumente de
scris.

───────

(210) M 2019 03758
(151) 20/05/2019
(732) SC ROVAL PRINT SRL, STR.

STADIONULUI NR. 4A, BL. D19,
JUD. GALAŢI, GALATI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) SC LOYAL PARTNERS API SRL ,
STR. PORTULUI, NR. 23, PARCUL
DE SOFT, CAM. 307, JUD. GALAŢI,
GALAŢI, 800025, RO, .

(540)

BONAMI joy & play

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 26.01.16;
03.01.14; 03.01.24

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

clase:
28. Dispozitive pentru jocuri video arcade,
zăpadă artificială pentru pomii de crăciun,
ornamente pentru pomii de crăciun, clopoţei
pentru pomul de crăciun, suporturi de lumânări
pentru pomii de crăciun, pomi de crăciun
din material sintetic, suporturi pentru pomii
de crăciun, pocnitori cu surprize specifice
crăciunului (noutăţi pentru petrecere), jocuri pe
tablă, jocuri de table, mingi pentru jocuri, jocuri
de construcţie, măşti de carnaval, jocuri de
şah, table de şah, confeti, manete de comandă
pentru consolele de jocuri, manete de comandă
pentru jucării, numărători (discuri) pentru jocuri,
jocuri de darts, zaruri, păpuşi, biberoane pentru
păpuşi, paturi pentru păpuşi, case de păpuşi,
îmbrăcăminte pentru păpuşi, camere de păpuşi,
jocuri de domino, jocuri de table de dame, dame
(jocuri), drone (jucării), puzzle-uri, manşe de
comandă pentru jocurile video, caleidoscoape,
mosoare pentru zmeie, zmeie, măşti de jucărie
(obiecte de divertisment), jucării cu caracter de

noutate pentru petreceri, pălării din hârtie pentru
petreceri, tuburi de confeti pentru petreceri
(articole cu caractere de noutate pentru
petreceri), baloane pentru joacă, mingi/bile de
joacă, cărţi de joc,
jucării de pluş, păpuşi marionete, vehicule de
jucărie cu telecomandă, titirezi (jucării), măşti de
teatru, pistoale de jucărie, maşini de jucărie,
machete de jucărie, figurine de jucărie, roboţi
de jucărie, jucării din plastilină inteligentă,
jucării din aluat de modelare, blocuri de
construcţie (jucării), truse de magie, discuri
zburătoare (jucării), păpuşi matrioska, jucării cu
caracter de noutate pentru a face glume, jocuri
de societate, pompe special adaptate pentru
utilizare cu mingile/bilele de joacă, rachete / bâte
pentru jocuri, zornăitoare de jucărie (obiecte de
divertisment), căluţi balansoar, patine cu rotile,
fluturaşi (de badminton), bule de săpun (jucării),
jucării umplute, ursuleţi de pluş, jucării carusel
pentru pătuţuri, jucării care imită articolele
cosmetice.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de relaţii cu publicul,
prezentări de produse şi servicii de afişare
a produselor, servicii de târguri comerciale şi
de expoziţii comerciale, servicii de fidelizare,
motivare şi recompensare, închiriere spaţiu
publicitar, închirierea minutelor publicitare şi a
presei, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing şi materiale promotionale, servicii
de asistenţă şi consultanţă pentru publicitate,
marketing şi promovare, servicii de comert şi
servicii de informare a consumatorilor,
cservicii de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata,
vânzare prin licitaţie publică, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzărilor, pregătirea şi distribuirea reclamelor,
promovarea vânzării de bunuri şi servicii pentru
terţi prin distribuiri de materiale tipărite şi
organizarea de concursuri promoţionale, servicii
publicitare privind vânzarea de bunuri mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul, cu ridicata
si en-gros, organizare de promoţii prin mijloace
audiovizuale, campanii de marketing, dezvoltare
şi organizare de campanii promoţionale,
publicitate online, servicii de comenzi online,
publicare de materiale publicitare
online, servicii oniline de prelucrare de date,
toate aceste servicii în legătură cu produsele:
dispozitive pentru jocuri video arcade, zăpadă
artificială pentru pomii de crăciun, ornamente
pentru pomii de crăciun, clopoţei pentru pomul
de crăciun, suporturi de lumânări pentru pomii
de crăciun, pomi de crăciun din material sintetic,
suporturi pentru pomii de crăciun, pocnitori cu
surprize specifice crăciunului (noutăţi pentru
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petrecere), jocuri pe tablă, jocuri de table, mingi
pentru jocuri, jocuri de construcţie, măşti de
carnaval, jocuri de şah, table de şah, confeti,
manete de comandă pentru consolele de
jocuri, manete de comandă pentru jucării,
numărători (discuri) pentru jocuri, darts, zaruri,
păpuşi, biberoane pentru păpuşi, paturi pentru
păpuşi, case de păpuşi, îmbrăcăminte pentru
păpuşi, camere de păpuşi, domino, table de
dame, dame (jocuri), drone (jucării), puzzle-
uri, manşe de comandă pentru jocurile video,
caleidoscoape, mosoare pentru zmeie, zmeie,
măşti (obiecte de divertisment), jucării cu
caracter de noutate pentru petreceri, pălării
din hârtie pentru petreceri, tuburi de confeti
pentru petreceri (articole cu caractere de noutate
pentru petreceri), baloane pentru joacă, mingi/
bile de joacă, cărţi de joc, jucării de pluş, păpuşi
marionete, vehicule de jucărie cu telecomandă,
titirezi (jucării), măşti de teatru, pistoale de
jucărie, maşini de jucărie, machete de jucărie,
figurine de jucărie, roboţi de jucărie, jucării din
plastilină inteligentă, jucării din aluat de
modelare, blocuri de construcţie (jucării), truse
de magie, discuri zburătoare (jucării), păpuşi
matrioska, jucării cu caracter de noutate pentru
a face glume, jocuri de societate, pompe special
adaptate pentru utilizare cu mingile/bilele de
joacă, rachete / bâte pentru jocuri, zornăitoare
(obiecte de divertisment), căluţi balansoar,
patine cu rotile, fluturaşi (de badminton), bule de
săpun (jucării), jucării umplute, ursuleţi de pluş,
jucării carusel pentru pătuţuri, jucării care imită
articolele cosmetice.

───────

(210) M 2019 03759
(151) 20/05/2019
(732) SC ROVAL PRINT SRL, STR.

STADIONULUI NR. 4A, BL. D19,
JUD. GALAŢI, GALATI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) SC LOYAL PARTNERS API SRL ,
STR. PORTULUI, NR. 23, PARCUL
DE SOFT, CAM. 307, JUD. GALAŢI,
GALAŢI, 800025, RO, .

(540)

BONAMI love my house

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.13; 26.01.16;
02.09.01; 07.01.08; 07.01.24

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

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de relaţii cu publicul,
prezentări de produse şi
servicii de afişare a produselor, servicii de târguri
comerciale şi de expoziţii comerciale, servicii de
fidelizare, motivare şi recompensare, închiriere
spaţiu publicitar, închirierea minutelor publicitare
şi a presei,
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing şi materiale promoţionale, servicii de
asistenţă şi
consultanţă pentru publicitate, marketing şi
promovare, servicii de comerţ şi servicii de
informare a consumatorilor,
servicii de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata,
vânzare prin licitaţie publică, administrare a
programelor de stimulare
pentru promovarea vânzărilor, pregătirea şi
distribuirea reclamelor, promovarea vânzării de
bunuri şi
servicii pentru terţi prin distribuiri de
materiale tipărite şi organizarea de concursuri
promoţionale, servicii
publicitare privind vânzarea de bunuri mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul, cu ridicata si
en-gros,
organizare de promoţii prin mijloace
audiovizuale, campanii de marketing, dezvoltare
şi organizare de
campanii promoţionale, publicitate online,
servicii de comenzi online, publicare de materiale
publicitare
online, servicii oniline de prelucrare de date,
toate aceste servicii în legătură cu produsele:
preparate
cosmetice şi articole de toaletă nemedicinale,
paste de dinţi nemedicinale, parfumuri, uleiuri
esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive,
birouri, dulapuri, mobilă de birou, mobilier şcolar,
scaune / bănci (scaune), birouri de lucrat în
picioare, taburete, mese, mese pentru
calculatoare (mobile) / mese cu rotile pentru
calculatoare (mobile),
mese de scris / rafturi pentru maşinile de scris,
mese de scris, dulapuri de haine, dulapuri pentru
cărţi,
suporturi pentru cărţi (mobile), aviziere, mese
de proiectare, dulapuri pentru dosare, rafturi
de bibliotecă, dulapuri individuale, rafturi pentru
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reviste, mobilă, rafturi de mobilă, pupitre,
somiere, articole
pentru pat, cu excepţia lenjeriei, paturi, bănci
(mobile), perne de sprijin, comode, cuiere,
pătuţuri
pentru copii, huse pentru îmbrăcăminte
(garderobă), şine pentru perdele, ornamente,
decoratiuni
interioare, elemente mobile (decoraţiuni), huse
(detaşabile) pentru mobilă / huse detaşabile
pentru mobilă
, coşuri pentru uz casnic, ustensile şi recipiente
de uz casnic sau de bucătărie, vase de gătit şi
articole
pentru masă, cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi
lingurilor, piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia
pensulelor, materiale pentru perii, articole de
curăţare, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată,
cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi lut,
textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de uz
casnic, perdele din material textil sau plastic,
covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi protecţii
pentru
pardoseli, linoleumuri şi alte materiale pentru
acoperirea pardoselilor existente, carpete
agăţate pe pereţi
(nu din material textil).

───────

(210) M 2019 03760
(151) 20/05/2019
(732) SC ROVAL PRINT SRL, STR.

STADIONULUI NR. 4A, BL. D19,
JUD. GALAŢI, GALATI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) SC LOYAL PARTNERS API SRL ,
STR. PORTULUI, NR. 23, PARCUL
DE SOFT, CAM. 307, JUD. GALAŢI,
GALAŢI, 800025, RO, .

(540)

BONAMI party time

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 26.01.16;
20.05.24; 21.01.25

(591) Culori revendicate:roz, negru, alb

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

28. Dispozitive pentru jocuri video arcade,
zăpadă artificială pentru pomii de crăciun,
ornamente pentru pomii
de crăciun, clopoţei pentru pomul de crăciun,
jocuri pe tablă, jocuri de table, mingi pentru
jocuri,
jocuri de construcţie, măşti de carnaval, jocuri de
şah, table de şah, confeti, manete de comandă
pentru consolele de jocuri, manete de comandă
pentru jucării, numărători (discuri) pentru jocuri,
jocuri de darts,
zaruri, păpuşi, biberoane pentru păpuşi, paturi
pentru păpuşi, case de păpuşi, îmbrăcăminte
pentru păpuşi, camere de păpuşi, jocuri de
domino, jocuri de table de dame, dame (jocuri),
drone (jucării), puzzle-uri (jocuri), manşe de
comandă pentru jocurile video, caleidoscoape,
mosoare pentru zmeie, zmeie, măşti de jucărie
(obiecte de divertisment), jucării cu caracter
de noutate pentru petreceri, pălării din hârtie
pentru petreceri, tuburi de confeti pentru
petreceri (articole cu caractere de noutate pentru
petreceri), baloane pentru joacă, mingi/bile de
joacă, cărţi de joc, jucării de pluş, păpuşi
marionete, vehicule de jucărie cu telecomandă,
titirezi (jucării), măşti de teatru, pistoale de
jucărie, maşini de jucărie, machete de jucărie,
figurine de jucărie, roboţi de jucărie, jucării
din plastilină inteligentă, jucării din aluat de
modelare.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de relaţii cu publicul,
prezentări de produse şi servicii de afişare
a produselor, servicii de târguri comerciale şi
de expoziţii comerciale, servicii de fidelizare,
motivare şi recompensare, închiriere spaţiu
publicitar, închirierea minutelor publicitare şi a
presei, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing şi materiale promotionale, servicii
de asistenţă şi consultanţă pentru publicitate,
marketing şi promovare, servicii de comert şi
servicii de informare a consumatorilor,
servicii de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata,
vânzare prin licitaţie publică, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzărilor, pregătirea şi distribuirea reclamelor,
promovarea vânzării de bunuri şi servicii pentru
terţi prin distribuiri de materiale tipărite şi
organizarea de concursuri promoţionale, servicii
publicitare privind vânzarea de bunuri mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul, cu ridicata
si en-gros, organizare de promoţii prin mijloace
audiovizuale, campanii de marketing, dezvoltare
şi organizare de
campanii promoţionale, publicitate online,
servicii de comenzi online, publicare de materiale
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publicitare online, servicii oniline de prelucrare
de date, toate aceste servicii în legătură cu
produsele: instrumente muzicale, dispozitive
pentru jocuri video arcade, zăpadă artificială
pentru pomii de crăciun, ornamente pentru
pomii de crăciun, clopoţei pentru pomul de
crăciun, jocuri pe tablă, jocuri de table, mingi
pentru jocuri, jocuri de construcţie, măşti de
carnaval, jocuri de şah, table de şah, confeti,
manete de comandă pentru consolele de
jocuri, manete de comandă pentru jucării,
numărători (discuri) pentru jocuri, darts, zaruri,
păpuşi, biberoane pentru păpuşi, paturi pentru
păpuşi, case de păpuşi, îmbrăcăminte pentru
păpuşi, camere de păpuşi, domino, table de
dame, dame (jocuri), drone (jucării), puzzleuri,
manşe de comandă pentru jocurile video,
caleidoscoape, mosoare pentru zmeie, zmeie,
măşti (obiecte de divertisment), jucării cu
caracter de noutate pentru petreceri, pălării
din hârtie pentru petreceri, tuburi de confeti
pentru petreceri (articole cu caractere de noutate
pentru petreceri), baloane pentru joacă, mingi/
bile de joacă, cărţi de joc, jucării de pluş, păpuşi
marionete, vehicule de jucărie cu telecomandă ,
titirezi (jucării), măşti de teatru, pistoale de
jucărie, maşini de jucărie, machete de jucărie,
figurine
de jucărie, roboţi de jucărie, jucării din plastilină
inteligentă, jucării din aluat de modelare.

───────

(210) M 2019 03761
(151) 20/05/2019
(732) SC ROVAL PRINT SRL, STR.

STADIONULUI NR. 4A, BL. D19,
JUD. GALAŢI, GALATI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) SC LOYAL PARTNERS API SRL ,
STR. PORTULUI, NR. 23, PARCUL
DE SOFT, CAM. 307, JUD. GALAŢI,
GALAŢI, 800025, RO, .

(540)

BONAMI style & carry

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.13; 26.01.16;
10.03.15

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

clase:
18. Dosare de conferinţă / mape de conferinţă ,
centuri din piele, genţi de mână, portofele,
poşete, rucsacuri / genţi de spate, ghiozdane
şcolare /genţi pentru şcoală, sacoşe de
cumpărături, geamantane, cufere de voiaj, genţi
de voiaj, seturi de voiaj (din piele), valize,
genţi de cosmetice, nedotate, carton imitaţie
de piele, portchei, etichete din piele, lese
din piele, şireturi din piele, curele din piele /
chingi din piele, etichete pentru bagaje, tocuri
pentru instrumentele muzicale, plase pentru
cumpărături, umbrele de soare, umbrele.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de relaţii cu publicul,
prezentări de produse şi servicii de afişare
a produselor, servicii de târguri comerciale şi
de expoziţii comerciale, servicii de fidelizare,
motivare şi recompensare, închiriere spaţiu
publicitar, închirierea minutelor publicitare şi a
presei, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing şi materiale promotionale, servicii
de asistenţă şi consultanţă pentru publicitate,
marketing şi promovare, servicii de comert şi
servicii de informare a consumatorilor, servicii
de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata, vânzare
prin licitaţie publică, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzărilor,
pregătirea şi distribuirea reclamelor, promovarea
vânzării de bunuri şi servicii pentru terţi prin
distribuiri de materiale tipărite şi organizarea
de concursuri promoţionale, servicii publicitare
privind vânzarea de bunuri mobile, servicii
de vânzare cu amănuntul, cu ridicata si en-
gros, organizare de promoţii prin mijloace
audiovizuale, campanii de marketing, dezvoltare
şi organizare de
campanii promoţionale, publicitate online,
servicii de comenzi online, publicare de materiale
publicitare online, servicii oniline de prelucrare
de date, toate aceste servicii în legătură
cu produsele: instrumente cronometrice,
cronometre, ceasuri şi ceasornice, electrice,
ceasornice, dosare de conferinţă / mape
de conferinţă, centuri din piele, genţi de
mână, portofele, poşete, rucsacuri / genţi de
spate, ghiozdane şcolare /genţi pentru şcoală,
sacoşe de cumpărături, geamantane, cufere
de voiaj, genţi de voiaj, seturi de voiaj (din
piele), valize, genţi de cosmetice, nedotate,
imitaţie de piele, portchei, etichete din piele,
lese din piele, şireturi din piele, curele din
piele / chingi din piele, etichete de bagaje,
tocuri pentru instrumentele muzicale, plase
pentru cumpărături, umbrele de soare, umbrele,
articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi pentru
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acoperirea capului, uniforme, îmbrăcăminte
si încălţăminte pentru şcolari, îmbrăcăminte
pentru casă, echipamente de protecţie, eşarfe
pentru gât (fulare) / fulare (eşarfe pentru gât),
şaluri, şepci (articole pentru acoperirea capului),
pălării, îmbrăcăminte din piele, paltoane, mănuşi
(îmbrăcăminte), cizmuliţe, rochii, furouri (lenjerie
de corp), ciorăpărie, body-uri (lenjerie de corp),
tricotaje (îmbrăcăminte), trusouri pentru copii
(îmbrăcăminte), egări (pantaloni), costume de
gimnastică /balet, pijamale, colanţi, cravate,
îmbrăcăminte de stradă, pelerine, cămăşi, fuste,
maieuri sport, jachete căptuşite (îmbrăcăminte),
pantofi de sport, sandale, papuci, costume,
flanele / pulovere / hanorace (pulovere), dantelă
şi broderie, panglici şi şnururi, nasturi, copci de
tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie, flori
artificial, decoraţiuni pentru păr, păr fals.

───────

(210) M 2019 03762
(151) 20/05/2019
(732) MIHAELA-GABRIELA

MARTONCA, STR. M.
KOGĂLNICEANU NR. 12,
JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

maniera

(531) Clasificare Viena: 26.13.01; 27.05.02;
27.05.04

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

41. Educaţie, instruire.
42. Dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software

───────



Erată  Referitor la depozitul M2019/03694, publicat în data de 23.05.2019, se scoate de la publicare deoarece taxele de depunere si publicare nu se regasesc in contul OSIM. 


