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Cereri Mărci publicate în 01/03/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 01268 22/02/2019 VIORICA CLAUDIA

ZAMFIRESCU

2 M 2019 01269 22/02/2019 TRIVAS GRUP SRL PROSOLAR

3 M 2019 01270 22/02/2019 ELENA LOTREAN ERI

4 M 2019 01271 22/02/2019 SC PROSEGURVEST
SECURITY SRL

PROSEGURVEST SECURITY

5 M 2019 01272 22/02/2019 SC NALBA SRL ATAMAN

6 M 2019 01273 22/02/2019 ELENA LOTREAN ERI ŞCOALA ROMÂNO -
FINLANDEZA

7 M 2019 01274 22/02/2019 SC NALBA SRL NOCTILUCA

8 M 2019 01275 22/02/2019 SC BAZAR PRODUCTION SRL FALL IN LOVE

9 M 2019 01276 22/02/2019 FUNDATIA PANDA
KINDERGARDEN

Panda

10 M 2019 01277 22/02/2019 S.C. TASSID HOLDING S.R.L. tassid

11 M 2019 01278 22/02/2019 SC BOROMIR IND SRL COZONAC CASA BOROMIR

12 M 2019 01279 22/02/2019 SC BOROMIR IND SRL Boromir COZONAC CASA
BOROMIR Cremă de Nuci şi
Cireşe şi urări pentru cei dragi

13 M 2019 01280 22/02/2019 SC BOROMIR IND SRL Boromir COZONAC CASA
BOROMIR Cremă de Nuci şi
Ciocolată şi urări pentru cei dragi

14 M 2019 01281 22/02/2019 SC BOROMIR IND SRL Boromir COZONAC CASA
BOROMIR Nuci, Stafide,
Portocale Confiate şi urări pentru
cei dragi

15 M 2019 01282 22/02/2019 ANDREESCU G. ANDA-
MEDICINA DENTARA;
ORTODONTIE SI ORTOPEDIE
DENTOFACIALA- CABINET
MEDICAL INDIVIDUAL

ZÂMBET FRUMOS

16 M 2019 01283 22/02/2019 THE SILVER RUSH SRL THE SILVER RUSH

17 M 2019 01284 22/02/2019 ANDYLUC BESTMAG SRL Andyluc

18 M 2019 01285 22/02/2019 SC GOLD GLASS SRL DIAMOND GLASS

19 M 2019 01286 22/02/2019 FUTURE CARD SOLUTIONS
SRL

TRY SMART

20 M 2019 01287 22/02/2019 SC GOLD GLASS SRL PG Pacto Glass Powered By CEI
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2019 01288 22/02/2019 BERTOLA & ASOCIATII S.R.L. HEALTH POINT

22 M 2019 01289 22/02/2019 Prime Kapital Development SRL SILK DISTRICT

23 M 2019 01290 22/02/2019 Prime Kapital Development SRL MARMURA RESIDENCE

24 M 2019 01291 22/02/2019 Asociatia Scoala de Valori adoptă un liceu

25 M 2019 01292 22/02/2019 FLAVIUS NICOLAE PORUMB V VENETIAN EVENTS

26 M 2019 01293 22/02/2019 FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI
ARTE PARALELA 45

Competiţia şcolară - competenţa
şi performanţa în educaţie
( comperedu )

27 M 2019 01294 22/02/2019 MAXIMILIEN LLOYD
STANISLAS CARADJA
JOHNSON

HR DIRECT INTERIM VOTRE
BESOIN, NOTRE MÉTIER

28 M 2019 01295 22/02/2019 ARCELORMITTAL GALATI SA INTELYCOAT

29 M 2019 01296 22/02/2019 IULIANA VLAD GOTHIC FAIRY

30 M 2019 01297 22/02/2019 ZAREA S.A. KING'S BARREL

31 M 2019 01298 22/02/2019 S.C. DAVID ECOFRUCT S.R.L.
IOAN DAVID

Livada David CUMPĂRĂ
PRODUSE ROMÂNEȘTI Susține
producătorii autohtoni

32 M 2019 01300 22/02/2019 CRISTIAN-IONUT MANTU
VIRGIL-DUMITRU MANTU

XtremeVision

33 M 2019 01301 22/02/2019 SC CLUB MILITARI
RESIDENCE SRL

New COMPLEX LEBADA

34 M 2019 01302 22/02/2019 DRAGOS-MIHAI PETRESCU
MIHAI-GABRIEL PETRE
CRISTIAN-FLORIN GELEPU
MIHAI-VLAD PARASCHIV

DanceHero Pro - Am competition

35 M 2019 01303 22/02/2019 CRISTINA BEICA TRUCKMAGIA

36 M 2019 01304 22/02/2019 TZMO ROMANIA S.R.L. Umanitate în comunitate

37 M 2019 01305 22/02/2019 AROMA SI SAVOARE SRL Din camara tripletilor Aroma si
Savoare

38 M 2019 01306 22/02/2019 RADIO GUERRILLA SRL Asta la revista

39 M 2019 01307 22/02/2019 CERTO INDUSTRIE SRL Redbox

40 M 2019 01308 22/02/2019 CERTO INDUSTRIE SRL certo

41 M 2019 01309 22/02/2019 ATELIERUL DE FLORI SRL ATELIERUL DE FLORI

42 M 2019 01310 22/02/2019 MONS MEDIUS SOLUTIONS
S.A.

MONS MEDIUS

43 M 2019 01311 23/02/2019 Bertis S.R.L. BIG papa TERRACE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
44 M 2019 01312 23/02/2019 DANIEL DEACONESCU ROMPV

45 M 2019 01313 23/02/2019 SC DING COMMUNICATION
SRL

Husa

46 M 2019 01314 23/02/2019 SC DING COMMUNICATION
SRL

Folie

47 M 2019 01315 24/02/2019 ARIANA BABY SHOES SRL ariana babyshoes

48 M 2019 01316 24/02/2019 SC GELATICO FRESH SRL Toni Gelato

49 M 2019 01317 24/02/2019 CASTEL MIMI SRL ZIUA VINULUI ROSÉ
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(210) M 2019 01268
(151) 22/02/2019
(732) VIORICA CLAUDIA ZAMFIRESCU,

STR. DEALUL TUGULEA NR. 25,
BL. F8, SC. 4, AP. 65, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă comestibilă.

───────

(210) M 2019 01269
(151) 22/02/2019
(732) TRIVAS GRUP SRL, STR.

ÎMPĂRATUL TRAIAN NR. 21,
CAMERA 3, JUDEŢUL BRĂILA,
BRĂILA, BRĂILA, ROMANIA

(540)

PROSOLAR

(531) Clasificare Viena: 01.03.02; 27.05.02;
26.02.07; 29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru

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

7. Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehicule terestre), unelte agricole, altele decât
cele acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
maşini automate pentru vânzare.
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, instalaţii.

───────

(210) M 2019 01270
(151) 22/02/2019
(732) ELENA LOTREAN, STR.

ALEXANDRU PAPIU ILARIAN
NR. 14, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
550160, SIBIU, ROMANIA

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

(540)
ERI

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice,
audiovizuale, optice, de cântărire, de măsurare,
de semnalizare, de detectare, de testare, de
verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric,
aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea,
reproducerea sau procesarea sunetului,
imaginilor sau datelor, suporturi media
înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, dispozitive de calculat, calculatoare și
dispozitive
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periferice de calculator, costume de scafandru,
măști pentru scafandri, tampoane de urechi
pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot
subacvatic, extinctoare.
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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea,
servicii de analiză industrială și de
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a
programelor de calculator.

───────

(210) M 2019 01271
(151) 22/02/2019
(732) SC PROSEGURVEST SECURITY

SRL, STR. BUJORILOR NR. 122,
CAMERA 2, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

PROSEGURVEST SECURITY

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 26.01.21;
27.05.01

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

45. Servicii de investigaţii privind bunurile şi
persoanele.

───────

(210) M 2019 01272
(151) 22/02/2019
(732) SC NALBA SRL, STR. 1

DECEMBRIE NR. 112, JUDEŢUL
TULCEA, COMUNA BAIA, 827005,
TULCEA, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL.
17, SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 041256,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ATAMAN

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

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

───────

(210) M 2019 01273
(151) 22/02/2019
(732) ELENA LOTREAN, STR.

ALEXANDRU PAPIU ILARIAN
NR. 14, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
550160, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

ERI ŞCOALA ROMÂNO
- FINLANDEZA
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de
testare, de verificare, de salvare și didactice,
aparate si instrumente pentru conducerea,
distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate și
instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi
media înregistrate și descărcabile, software de
calculator, suporturi media digitale sau analogice
de
înregistrare și de stocare fără conținut,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat,
dispozitive de calculat, calculatoare și dispozitive
periferice de calculator, costume de scafandru,
măști
pentru scafandri, tampoane de urechi pentru
scafandri, cleme nazale pentru scafandri și
înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză
industrială și de cercetare industrială, crearea și
dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2019 01274
(151) 22/02/2019
(732) SC NALBA SRL, STR. 1

DECEMBRIE NR. 112, JUDEŢUL
TULCEA, COMUNA BAIA, 827005,
TULCEA, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL.
17, SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 041256,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
NOCTILUCA

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

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

───────

(210) M 2019 01275
(151) 22/02/2019
(732) SC BAZAR PRODUCTION SRL

, STR. ION NECULCE NR. 16,
MANSARDA, SECTOR 1
, BUCUREŞTI, 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)

FALL IN LOVE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12
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(591) Culori revendicate:galben, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 01276
(151) 22/02/2019
(732) FUNDATIA PANDA

KINDERGARDEN, STR. PETUNIEI
NR. 3, AP. 15, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

Panda

(531) Clasificare Viena: 03.01.15; 06.19.11;
29.01.13; 27.05.01; 27.05.02

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
375C), portocaliu (Pantone 166C),
negru (Pantone Process Black)

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

41. Servicii de educaţie învăţământ preşcolar
şi şcolar, servicii de supraveghere, instruire
şi învăţare (educaţie), activităţi culturale,
divertisment, servicii de organizare de timp liber

(divertisment), orientare profesională (consiliere
educaţională sau de instruire), organizarea de
cursuri, predarea de limbi străine, activităţi
sportive şi culturale (cursuri de balet, cursuri de
dans, prezentare de piese de teatru), servicii
şi activităţi didactice de educare şi instruire
pentru creşă, gradiniţă, şcoală, afterschool,
prestarea de servicii de divertisment educativ
pentru copii în centre after-school, organizare
de petreceri, servicii de divertisment pentru
petreceri de zile de naştere, servicii de tabere
de vară, cursuri în cadrul taberelor educative
referitoare la drumeţii montane, creşe, grădiniţe,
şcoli (educaţie), instruire pentru părinţi cu privire
la creşterea copiilor.
43. Servicii de creşă şi de grădiniţe pentru copii,
programe după şcoală de tip afterschool (servicii
de cazare şi masă), servicii de alimentaţie
publică şi cazare publică oferite de o grădiniţă,
servicii de catering pentru petreceri de zile de
naştere, bufete cu autoservire, servicii oferite de
ceainării, furnizare de spaţii şi materiale pentru
conferinţe, expoziţii şi reuniuni, închirierea de
amfiteatre (spaţiu).

───────

(210) M 2019 01277
(151) 22/02/2019
(732) S.C. TASSID HOLDING S.R.L.,

STR. MORILOR NR. 17.A, AP.
III, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)

tassid
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.13.25

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

37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 01278
(151) 22/02/2019
(732) SC BOROMIR IND SRL, STR.

TÂRGULUI NR. 2, JUD. VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA, 240485,
VALCEA, ROMANIA

(540)

COZONAC CASA BOROMIR

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

(591) Culori revendicate:maro, cărămiziu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).

───────

(210) M 2019 01279
(151) 22/02/2019
(732) SC BOROMIR IND SRL, STR.

TÂRGULUI NR. 2, JUD. VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA, 240485,
VALCEA, ROMANIA

(540)

Boromir COZONAC CASA
BOROMIR Cremă de Nuci şi

Cireşe şi urări pentru cei dragi

(531) Clasificare Viena: 26.04.16; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.09; 29.01.15

(591) Culori revendicate:vişiniu, alb, cafeniu,
crem, maro, portocaliu, roşu, verde,
albastru închis

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
22/02/2019-24/02/2019

(210) M 2019 01280
(151) 22/02/2019
(732) SC BOROMIR IND SRL, STR.

TÂRGULUI NR. 2, JUD. VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA, 240485,
VALCEA, ROMANIA

(540)

Boromir COZONAC
CASA BOROMIR Cremă
de Nuci şi Ciocolată şi
urări pentru cei dragi

(531) Clasificare Viena: 26.04.16; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:crem, cafeniu închis,
portocaliu, maro, maro închis, roşu,
cărămiziu

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).

───────

(210) M 2019 01281
(151) 22/02/2019
(732) SC BOROMIR IND SRL, STR.

TÂRGULUI NR. 2, JUD. VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA, 240485,
VALCEA, ROMANIA

(540)

Boromir COZONAC CASA
BOROMIR Nuci, Stafide,

Portocale Confiate şi
urări pentru cei dragi

(531) Clasificare Viena: 26.04.16; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:mov, cafeniu închis,
portocaliu, galben, roşu, alb, verde,
albastru închis, auriu

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).

───────
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(210) M 2019 01282
(151) 22/02/2019
(732) ANDREESCU G. ANDA-MEDICINA

DENTARA; ORTODONTIE SI
ORTOPEDIE DENTOFACIALA-
CABINET MEDICAL INDIVIDUAL,
STR. AL. VLAHUTA NR. 5, BL.
M47, SC. 3, AP. 67, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

ZÂMBET FRUMOS

(531) Clasificare Viena: 03.03.02; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.09

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

35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv on line prin intermediul unui site web
propriu, alte site-uri ale terţilor ori platforme
specializate sau online, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, publicitate, promoţii, inclusiv
online, informaţii, sfaturi comerciale şi servicii
de asistenţă comercială şi consultanţă pentru
consumatori, toate aceste activităţi în legătură cu
domeniul medical stomatologic.
41. Educaţie, instruire în domeniul medical,
organizarea de evenimente, conferinţe,
manifestări şi seminarii în domeniul medical
(instruire), editarea de texte scrise, publicare de
cărţi reviste, ziare, periodice, broşuri, articole,
îndrumări şi comentarii, toate în domeniul
medical stomatologic, inclusiv pe internet sau

on-line, producţia de programe radio-tv pe teme
medicale.
44. Servicii medicale stomatologice, servicii
de asistenţă medicală şi stomatologică, cu
activităţi specifice, cum sunt: stomatologie,
tratamente stomatologice, implantologie, servicii
chirurgicale stomatologice, ortodonţie şi
ortopedie dento-facială.

───────

(210) M 2019 01283
(151) 22/02/2019
(732) THE SILVER RUSH SRL, STR.

GH. PETRASCU NR. 16, BL.
B10, SC. 7, AP. 125, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

THE SILVER RUSH

(531) Clasificare Viena: 17.02.17; 27.05.01;
27.05.02

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

35. Servicii de comerţ (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor de
bijuterii, prezentarea acestora pentru vânzare şi
vânzarea prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv on line prin intermediul unui site web
propriu sau alte site-uri ale terţilor ori platforme
specializate, astfel încât terţii le cunoască şi să
le achiziţioneze comod, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, publicitate, promoţii pentru
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aceste produse, inclusiv online, informaţii, sfaturi
comerciale şi servicii de asistenţă comercială
şi consultanţă pentru consumatori în legătură
cu aceste produse, servicii de import-export cu
produse de tipul celor susmenţionate, servicii
oferite de lanţuri de magazine şi magazine
online specializate, conducerea si administrarea
afacerilor.

───────

(210) M 2019 01284
(151) 22/02/2019
(732) ANDYLUC BESTMAG SRL, STR.

REPUBLICII NR. 00, BL. 350, SC.
C, AP. 15, JUD. VASLUI, VASLUI,
VASLUI, ROMANIA

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

(540)

Andyluc

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.01.18

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

35. Servicii de comerţ (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor de
bijuterii, prezentarea acestora pentru vânzare şi
vânzarea prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv on line prin intermediul unui site web
propriu sau alte site-uri ale terţilor ori platforme
specializate, astfel încât terţii le cunoască şi să
le achiziţioneze comod, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, publicitate, promoţii pentru
aceste produse, inclusiv online, informaţii, sfaturi
comerciale şi servicii de asistenţă comercială
şi consultanţă pentru consumatori în legătură

cu aceste produse, servicii de import-export cu
produse de tipul celor susmenţionate, servicii
oferite de lanţuri de magazine şi magazine
online specializate, conducerea si administrarea
afacerilor.

───────

(210) M 2019 01285
(151) 22/02/2019
(732) SC GOLD GLASS SRL, LT. COL.

DUMITRU PAPAZOGLU NR. 60,
ET. 2, AP. 10, CAMERA 2, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DIAMOND GLASS

(531) Clasificare Viena: 17.02.01; 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:
21. Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătarie, piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), materiale pentru perii, material
pentru curăţare, bureţi metalici, sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie), sticlărie, porţelan şi faianţă.
35. Publicitate, regruparea în avantajul terţilor
a următoarelor produse: ustensile şi recipienţi
pentru menaj sau bucătărie, ceşti, farfurii, pahare
din porţelan, sticlă, inox, oale, tigăi, capace
din inox sau aluminiu, produse de uz casnic ,
electrocasnice (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, servicii de import.

───────
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(210) M 2019 01286
(151) 22/02/2019
(732) FUTURE CARD SOLUTIONS

SRL, STR. TINERETULUI NR. 5,
BL. Z2, SC. 1, AP. 21, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) KEYPI - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127, BL.
2, SC. C, AP. 91, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011337, ROMANIA

(540)

TRY SMART

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 26.04.18

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

12. Biciclete, trotinete, mopeduri, scutere,
cărucioare de transport, inclusiv electrice,
vehicule electrice.
35. Servicii de (vânzarea en gros şi en detail) şi
regruparea în avantajul terţilor de vehicule mici
de transport de tipul trotinete şi biciclete, precum
şi alte produse electrocasnice diverse sau
accesorii pentru acestea, prezentarea acestora
pentru vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele
de comunicare, inclusiv on line prin intermediul
unui site web propriu sau alte site-uri ale
tertilor ori platforme specializate, astfel încât
terţii le cunoască şi să le achiziţioneze comod,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
publicitate, promoţii
pentru aceste produse, inclusiv online, informaţii,
sfaturi comerciale şi servicii de asistenţă
comercială şi consultanţă pentru consumatori în
legătură cu aceste produse, servicii de import-
export cu produse de tipul celor menţionate,
servicii de lanţuri de magazine şi magazine
online specializate, conducerea si administrarea
afacerilor.

───────

(210) M 2019 01287
(151) 22/02/2019
(732) SC GOLD GLASS SRL, LT. COL.

DUMITRU PAPAZOGLU NR. 60,
ET. 2, AP. 10, CAMERA 2, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PG Pacto Glass
Powered By CEI

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

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

clase:
21. Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătarie, piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), materiale pentru perii, material
pentru curăţare, bureţi metalici, sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie), sticlărie, porţelan şi faianţă.
35. Publicitate, regruparea în avantajul terţilor
a următoarelor produse: ustensile şi recipienţi
pentru menaj sau bucătărie, ceşti, farfurii, pahare
din porţelan, sticlă, inox, oale, tigăi, capace
din inox sau aluminiu, produse de uz casnic ,
electrocasnice (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, servicii de import.

───────
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(210) M 2019 01288
(151) 22/02/2019
(732) BERTOLA & ASOCIATII S.R.L.,

STR. POPA PETRE NR. 5, ET.
2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
HEALTH POINT

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi, suplimente alimentare pentru oameni
şi animale, plasturi şi materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea dăunătoarelor, fungicide,
ierbicide.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre
artificiale, ochi şi dinţi, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice şi de
asistenţă adaptate pentru persoane cu handicap:
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru alăptarea bebeluşilor, aparate, dispozitive
şi articole pentru activitatea sexuală.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

───────

(210) M 2019 01289
(151) 22/02/2019
(732) Prime Kapital Development SRL,

STRADA BARBU VACARESCU
NUMAR 201, BL. 11, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SILK DISTRICT

(531) Clasificare Viena: 03.13.01; 03.13.24;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.

───────

(210) M 2019 01290
(151) 22/02/2019
(732) Prime Kapital Development SRL,

STRADA BARBU VACARESCU
NUMAR 201, ET. 11, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MARMURA RESIDENCE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.

───────
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(210) M 2019 01291
(151) 22/02/2019
(732) Asociatia Scoala de Valori,

STRADA GHEORGHE MANU,
NUMAR 3, , BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

adoptă un liceu

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.11.01; 22.03.05

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

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

───────

(210) M 2019 01292
(151) 22/02/2019
(732) FLAVIUS NICOLAE PORUMB,

SOS. OLTENITEI, NUMAR 234, BL.
58, SC. 2, ET. 9, AP. 83, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SCPPI
, CALEA 13 SEPTEMBRIE
NR. 90, ET. 1, BIROUL 1.02,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

V VENETIAN EVENTS

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 27.05.21

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

43. Servicii de catering, servicii de catering
pentru case de oaspeți, servicii de catering
pentru banchete, servicii de catering pentru
petreceri, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, restaurante (servirea
mesei).

───────

(210) M 2019 01293
(151) 22/02/2019
(732) FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI

ARTE PARALELA 45, STRADA
BULEVARDUL FRAŢII GOLEŞTI,
NUMAR 128, JUDEŢ ARGEŞ,
PITEŞTI, 110174, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI NR. 39, AP.12,
JUDEŢUL MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, 540543

(540)
Competiţia şcolară -

competenţa şi performanţa
în educaţie ( comperedu )

(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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2019 01294
(151) 22/02/2019
(732) MAXIMILIEN LLOYD STANISLAS

CARADJA JOHNSON, STR. C.A.
ROSETTI NR. 43 A, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HR DIRECT INTERIM VOTRE
BESOIN, NOTRE MÉTIER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
27.05.17; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
recrutare de personal, servicii de plasare de forță
de muncă temporară.

───────

(210) M 2019 01295
(151) 22/02/2019
(732) ARCELORMITTAL GALATI SA,

STR. SMÂRDAN NR. 1, JUDEŢUL
GALAŢI, GALAŢI, 800698, GALAȚI,
ROMANIA

(540)
INTELYCOAT

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

6. Materiale metalice pentru structuri construcţii,
elemente metalice pentru fixare, materiale
metalice prelucrate şi neprelucrate, aliaje din
metale comune, ţevi ramificate din metal, metale
comune, în formă brută sau semiprelucrată,
conducte de scurgere din metal, jgheaburi pentru
burlane metalice, materiale de armare din metal,
plăci metalice, folii metalice, arcuri metalice,
foi metalice, foi metalice profilate, bunuri
stratificate din metale comune, amestecuri
metalice, panouri de construcţii din metal
prevopsit, panouri sandwich prevopsit (cu

spumă/vată minerală) acoperire metalică (prin
placare) pentru construcţii, indicatoare metalice
cu lumină intermitentă, pentru construcţii, dale
metalice pentru pardoseală, plăci metalice
prevopsite pentru construcţii, jgheaburi metalice
prevopsite pentru acoperişuri, ţigle metalice
prevopsite pentru acoperişuri, învelitori metalice
prevopsite pentru acoperiş, jgheaburi pentru
burlane metalice, căptuşeli metalice pentru
pereţi utilizate în construcţii, oţel, în formă brută
sau semiprelucrată, oţel turnat, oţel prevopsit,
oţel cu strat aplicat sub formă de foi, plăci,
semifabricate, folii, fâşii, benzi, oţel zincat
prevopsit organic, aliaje din oţel, bandă de
oţel, table din oţel, tuburi din oţel/ţevi din oţel,
construcţii din oţel.
40. Tratarea metalului, tratarea oţelului,
transformări mecanice, termomecanice sau
chimice de toate tipurile ale proprietăţilor
şi caracteristicilor metalelor, modelarea
bunurilor metalice, călirea metalului, prelucrarea
suprafeţelor metalice, uzinare (prelucrarea
metalelor), galvanizare (transformare), laminare,
tăiere, placare, decaparea finisajelor, servicii
de sudare a metalelor, reciclarea produselor
metalice, ştanţarea metalelor, finisarea
suprafeţelor metalice.

───────

(210) M 2019 01296
(151) 22/02/2019
(732) IULIANA VLAD, STR. FETEȘTI

NR. 4, BL. F5, SC. B, ET. 4, AP.
28, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
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, ROMANIA

(540)

GOTHIC FAIRY

(531) Clasificare Viena: 04.03.03; 27.05.01;
27.05.17; 24.13.25; 26.04.03
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse din producţie proprie şi
a unor terţi (exceptând transportul lor), pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, 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 magazin fizic sau on-line
de servicii de comerț cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2019 01297
(151) 22/02/2019
(732) ZAREA S.A., BDUL BUCURESTII

NOI NR. 176, SECTOR 1,
BUCURESTI, 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, ROMANIA

(540)
KING'S BARREL

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

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

(210) M 2019 01298
(151) 22/02/2019
(732) S.C. DAVID ECOFRUCT S.R.L.,

STR. DRUM NOU NR. 156,
JUDEȚUL PRAHOVA, BREAZA,
PRAHOVA, ROMANIA
IOAN DAVID, STR. DRUM NOU
NR. 156, JUDEȚUL PRAHOVA,
BREAZA, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Livada David CUMPĂRĂ
PRODUSE ROMÂNEȘTI

Susține producătorii autohtoni

(531) Clasificare Viena: 05.07.13; 24.07.11;
20.05.15; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.02;
29.01.15

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

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

31. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
32. Produse agricole, de acvacultură, horticole și
forestiere brute și ne grăunțe și semințe brute și
neprocesate, fructe și legume proaspete, ierburi
proaspete, plante și flori naturale, bulbi, puieți
și semințe pentru plantare, animale vii, hrană și
băuturi pentru animale, malț.

───────
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(210) M 2019 01300
(151) 22/02/2019
(732) CRISTIAN-IONUT MANTU, STR.

BRAILEI NR. 21, BL. R4, SC. 1,
ET. 10, AP. 39, JUDEȚUL GALAȚI,
GALAȚI, GALAȚI, ROMANIA
VIRGIL-DUMITRU MANTU
, BLD. TRAIAN VUIA NR. 5,
BL. Z5, SC. 1, ET. 4, AP. 17,
JUDEȚUL GALAȚI, GALAȚI,
GALAȚI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011941,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
XtremeVision

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice , aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de stocare a datelor, discuri de vinil,
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitale, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, software
pentru computere, dispozitive pentru stingerea
incendiilor (Solicitam protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, de refrigerare, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificarii de la Nisa).
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în aceasta
clasă conform Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
regruparea în avantajul terţilor a unei varietăti
de produse (cu excepţia transportului acestora)

permiţand clientilor să le vadă şi să le cumpere
comod, aceste servicii putand fi furnizate
de magazine de vanzare cu amănuntul, de
magazine engros, de distribuitoare automate,
prin cataloage de comandă sau prin mijloace
electronice, de exemplu, prin
intermediul site-urilor web sau a programelor de
televiziune pentru cumpărături.

───────

(210) M 2019 01301
(151) 22/02/2019
(732) SC CLUB MILITARI RESIDENCE

SRL, STR. GOSPODARI NR. 67,
SAT ROŞU, JUDEŢUL ILFOV,
COMUNA CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

New COMPLEX LEBADA

(531) Clasificare Viena: 03.07.06; 01.01.01;
26.02.01; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate.
41. Divertisment, activitați sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii de igienă și de îngrijire a frumuseții
pentru oameni sau animale.

───────
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(210) M 2019 01302
(151) 22/02/2019
(732) DRAGOS-MIHAI PETRESCU, ALE.

CASTANULUI NR. 8, COMUNA
CORBEANCA, JUDEȚUL ILFOV,
SAT OSTRATU, ILFOV, ROMANIA
MIHAI-GABRIEL PETRE,
STR. 17 NR. 21, COMUNA 1
DECEMBRIE, JUDEȚUL ILFOV,
SAT 1 DECEMBRIE, ILFOV,
ROMANIA
CRISTIAN-FLORIN GELEPU,
SOSEAUA COLENTINA NR.
60, BL. 103, SC. A, ET. 3, AP.
14, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
MIHAI-VLAD PARASCHIV, STR.
GARII NR. 84, BL. A17, SC. 2, ET.
4, AP. 42, JUDEȚUL CLUJ, GALAȚI,
GALAȚI, ROMANIA

(740) CABINET ACSINTE PAULA
ADRIANA, BDUL DECEBAL NR.
17, BL. S16, AP. 30, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DanceHero Pro -
Am competition

(531) Clasificare Viena: 02.07.05; 02.07.16;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de comenzi online,
promovare de competiții și evenimente

sportive, promovare de evenimente speciale,
organizarea de concursuri în scopuri publicitare,
promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin posibilitatea sponsorilor de a-
și asocia produsele și serviciile cu competiții
sportive, promovare de produse și servicii
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
managementul afacerilor pentru manifestări
sportive (pentru terți), management promoțional
pentru personalități sportive.
41. Servicii furnizate de școli de dans,
cursuri de dans (instruire), divertisment de
tipul reprezentațiilor de dans, exploatarea
sălilor de dans, furnizare de instruire în
domeniul dansului, furnizare de săli de dans,
organizare de concursuri de dans, organizare
de demonstrații de dans, organizare de
spectacole de dans, prezentare de spectacole
de dans în direct, producție de spectacole
de divertisment cu dansatori, producție de
spectacole de divertisment cu dansatori și
cântăreți, reprezentație de dans, muzică și
teatru, spectacole de dans, studiouri de dans,
servicii educative în domeniul dansului, servicii
oferite de cluburile de dans, cursuri de dans
pentru adulți, cursuri de dans pentru copii,
organizarea de competiții sportive, organizare și
coordonare de competiții.

───────

(210) M 2019 01303
(151) 22/02/2019
(732) CRISTINA BEICA, BD. REPUBLICII

NR. 30, SC. A, AP. 5, JUD. BACĂU,
ONESTI, BACĂU, ROMANIA

(740) CABINET ACSINTE PAULA-
ADRIANA, BD. DECEBAL NR.
17, BL. S16, AP. 30, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
TRUCKMAGIA

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

35. Servicii de comerț și servicii de informare
a consumatorilor, servicii de comenzi online,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de vânzare cu amănuntul si ridicata
referitoare la accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu amanuntul si ridicata
referitoare la piese pentru automobile, servicii
de publicitate privind industria automobilelor,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
vehicule, servicii de vânzare cu amănuntul în
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legătură cu vehicule, consultanță în marketing
comercial, consultanță în marketing, promovare
online de rețele informatizate și pagini web,
publicitate online, publicare de materiale
publicitare online, servicii de comert si servicii de
informare a consumatorilor.

───────

(210) M 2019 01304
(151) 22/02/2019
(732) TZMO ROMANIA S.R.L., SOS.

DE CENTURĂ NR. 3E, COM.
CLINCENI, JUD. ILFOV, SAT
OLTENI, 077060, ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ENESCU GABRIELA, STR.
FRUNTE LATĂ NR. 7, BL.
P14A, SC. 1, AP. 3, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050684

(540)

Umanitate în comunitate

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 26.04.10; 26.01.14; 26.01.15;
26.01.16; 02.09.14; 05.03.13; 05.03.14;
07.01.08; 07.01.24

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, verde

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.
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 01305
(151) 22/02/2019
(732) AROMA SI SAVOARE SRL, STR.

UNIRII, BL. B12, ET. 3, AP. 13, JUD.
BUZĂU, BUZĂU, 120271, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

Din camara tripletilor
Aroma si Savoare

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.13;
02.05.24; 02.05.30; 02.09.01; 25.01.25;
19.03.01

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

29. Dulcețuri, Jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste
de fructe și legume, gemuri, gemuri din fructe,
conserve de legume, conserve și murături,
conserve cu legume, conserve de fructe, gogoși,
umpluturi de fructe pentru plăcinte, miezuri de
nucă, murături, murături mixte.
30. Clătite, clătite americane, sirop pentru
clătite (sosuri pentru clătite), ceai, cafea,
prăjituri cu fructe, prăjituri, plăcinte, plăcinte cu
legume, sosuri, sosuri conservate, sosuri pentru
mâncăruri, sosuri pentru pizza, sosuri de fructe.
32. Siropuri de fructe.
43. Sevicii oferite de ceainării.

───────
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(210) M 2019 01306
(151) 22/02/2019
(732) RADIO GUERRILLA SRL, CALEA

MOŞILOR NR. 213 CAMERA 1, BL.
21A, SC. 1, ET. 2, AP. 20, SECTOR
2, 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)
Asta la revista

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

35. Servicii de publicitate radio, servicii de
revista presei (revizuirea presei).
38. Difuzarea programelor de radio sau de
televiziune.
41. Producţia de programe de radio şi de
televiziune, divertisment radio, prezentarea de
programe de radio și de televiziune.

───────

(210) M 2019 01307
(151) 22/02/2019
(732) CERTO INDUSTRIE SRL,

STR. HELIADE INTRE VII NR.
8, CLĂDIRE C2, SECTOR
2, BUCURESTI, 023381,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Redbox

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.07

(591) Culori revendicate:roşu, negru

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

1. Role de hârtie (sensibilizată) pentru
calculatoare, role de hârtie (sensibilizată) pentru
calculatoare (mașini de calcul), role de hârtie
(senzibilizată).
2. Tonere (cerneală), toner (cerneală)
pentru imprimare, toner (cerneluri) pentru
fotocopiatoare, toner (cerneală) pentru
imprimare offset, tonere (cerneală) introduse
în cartușe, toner (cerneală) pentru imprimante
şi copiatoare, tonere (cerneluri uscate)
pentru xerografie, cartușe toner încărcate
pentru fotocopiatoare, cartușe toner încărcate
pentru fotocopiatoare termice, cartușe toner
umplute pentru folosirea la calculator, cartușe
toner încărcate pentru imprimante matriciale,
cartușe toner încărcate pentru fotocopiatoare
fotografice, cartușe toner încărcate pentru
fotocopiatoare electrostatice, cartușe toner
umplute, pentru imprimante laser, toner
(cerneală) în cartuș pentru dispozitive
de imprimare computerizată, cartușe toner
încărcate pentru imprimante cu laser, cerneluri
pentru imprimante și mașini de fotocopiat,
toner (cerneală) pentru imagini uscate pentru
echipament de fax, cartușe umplute cu toner
pentru imprimante și fotocopiatoare, cartușe
umplute cu toner pentru imprimante de
calculator, cartușe toner pline pentru imprimante
și fotocopiatoare, cartușe toner, umplute, pentru
imprimante cu jet de cerneală, cerneală
sub formă de cartușe, cartușe cu jet de
cerneală (umplute), cartușe cu tuș, umplute,
pentru imprimante, cartușe umplute cu cerneală
comestibilă, pentru imprimante, cartușe toner
de imprimantă încărcate pentru dispoztive de
imprimare electronică, cartușe cu cerneală
solidă (încărcate) pentru imprimante cu jet
de cerneală, cerneală iridiscentă, cerneală
invizibilă, cerneală pentru planografie, cerneală
pentru serigrafie, cerneală de termografie,
cerneală de tipar, cerneală pentru imprimante
cu jet de cerneală, lacuri pentru cerneală
de imprimare, cerneală pentru imprimante și
fotocopiatoare.
7. Capete de imprimare pentru mașini de tipărit
cu jet de cerneală (componente ale maşinilor de
tipărit).
9. Cartușe de toner, neumplute, pentru
imprimante, cartușe de toner (goale) pentru
imprimantele cu laser, cartușe de toner,
neumplute, pentru imprimante și fotocopiatoare,
cartușe (software) pentru calculatoare, cartușe
de toner, goale, pentru fotocopiatoare, cartușe
de cerneală, neumplute, pentru fotocopiatoare,
cartușe de cerneală, neumplute, pentru
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imprimantele de calculator, cartușe de cerneală,
neumplute, pentru imprimante și fotocopiatoare,
cartușe cu cerneală solidă pentru imprimante
cu jet (goale), imprimante cu jet de cerneală,
împrimante color cu jet de cerneală, împrimante
cu jet de cerneală pentru documente, împrimante
color cu jet de cerneală pentru documente,
capete de imprimare pentru imprimante cu jet de
cerneală.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
cerneală de scris, cerneală, cerneală pentru
stilouri, cerneală de scris, batoane de cerneală,
recipiente pentru cerneală, panglici de cerneală,
cerneală pentru desen, benzi impregnate cu
cerneală, bobine pentru panglicile de cerneală,
tampoane de ungere cu cerneală, panglici
de cerneală pentru imprimante de calculator,
role de cerneală pentru mașini de birou,
benzi impregnate cu cerneală pentru aparate
de multiplicat, benzi impregnate cu cerneală
pentru mașinile de reprodus documente, role de
hârtie pentru mașini de calcul, role de hârtie
pentru înregistrarea continuă de date (materiale
tipărite).
37. Servicii de reîncărcare a cartușelor de toner
goale, servicii de re-umplere a cartușelor cu
toner sau cerneală, servicii de reîncărcare de
cartuşe de cerneală, servicii de reîncărcare cu
cerneală a cartușelor de imprimantă, servicii
de reîncărcare cu cerneală a cartușelor pentru
mașini de scris, servicii de reîncărcare cu
cerneală, servicii de reîncărcare cu cerneală
a panglicilor pentru imprimantă, servicii de
reîncărcare cu cerneală a benzilor pentru
imprimantă, servicii de reîncărcare cu cerneală
a casetelor pentru imprimante, servicii de
reîncărcare cu cerneală a casetelor pentru
mașini de scris, servicii de reîncărcare cu
cerneală a panglicilor pentru mașini de scris,
servicii de reîncărcare cu cerneală a benzilor
pentru mașini de scris.

───────

(210) M 2019 01308
(151) 22/02/2019
(732) CERTO INDUSTRIE SRL,

STR. HELIADE INTRE VII NR.
8, CLĂDIRE C2, SECTOR
2, BUCURESTI, 023381,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

certo

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
1.  Role de hârtie (sensibilizată) pentru
calculatoare, role de hârtie (sensibilizată) pentru
calculatoare (mașini de calcul), role de hârtie
(senzibilizată).
2. Tonere (cerneală), toner (cerneală)
pentru imprimare, toner (cerneluri) pentru
fotocopiatoare, toner (cerneală) pentru
imprimare offset, tonere (cerneală) introduse
în cartușe, toner (cerneală) pentru imprimante
şi copiatoare, tonere (cerneluri uscate)
pentru xerografie, cartușe toner încărcate
pentru fotocopiatoare, cartușe toner încărcate
pentru fotocopiatoare termice, cartușe toner
umplute pentru folosirea la calculator, cartușe
toner încărcate pentru imprimante matriciale,
cartușe toner încărcate pentru fotocopiatoare
fotografice, cartușe toner încărcate pentru
fotocopiatoare electrostatice, cartușe toner
umplute, pentru imprimante laser, toner
(cerneală) în cartuș pentru dispozitive
de imprimare computerizată, cartușe toner
încărcate pentru imprimante cu laser, cerneluri
pentru imprimante și mașini de fotocopiat,
toner (cerneală) pentru imagini uscate pentru
echipament de fax, cartușe umplute cu toner
pentru imprimante și fotocopiatoare, cartușe
umplute cu toner pentru imprimante de
calculator, cartușe toner pline pentru imprimante
și fotocopiatoare, cartușe toner, umplute, pentru
imprimante cu jet de cerneală, cerneală
sub formă de cartușe, cartușe cu jet de
cerneală (umplute), cartușe cu tuș, umplute,
pentru imprimante, cartușe umplute cu cerneală



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
22/02/2019-24/02/2019

comestibilă, pentru imprimante, cartușe toner
de imprimantă încărcate pentru dispoztive de
imprimare electronică, cartușe cu cerneală
solidă (încărcate) pentru imprimante cu jet de
cerneală,
cerneală iridiscentă, cerneală invizibilă, cerneală
pentru planografie, cerneală pentru serigrafie,
cerneală de termografie, cerneală de tipar,
cerneală pentru imprimante cu jet de cerneală,
lacuri pentru cerneală de imprimare, cerneală
pentru imprimante și fotocopiatoare.
7. Capete de imprimare pentru mașini de tipărit
cu jet de cerneală (componente ale maşinilor de
tipărit).
9. Cartușe de toner, neumplute, pentru
imprimante, cartușe de toner (goale) pentru
imprimantele cu laser, cartușe de toner,
neumplute, pentru imprimante și fotocopiatoare,
cartușe (software) pentru calculatoare, cartușe
de toner, goale, pentru fotocopiatoare, cartușe
de cerneală,
neumplute, pentru fotocopiatoare, cartușe de
cerneală, neumplute, pentru imprimantele de
calculator, cartușe de cerneală, neumplute,
pentru imprimante și fotocopiatoare, cartușe cu
cerneală solidă pentru imprimante cu jet (goale),
imprimante cu jet de cerneală, împrimante
color cu jet de cerneală, împrimante cu jet de
cerneală pentru documente, împrimante color cu
jet de cerneală pentru documente, capete de
imprimare pentru imprimante cu jet de cerneală.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
cerneală de scris, cerneală, cerneală pentru
stilouri, cerneală de scris, batoane de cerneală,
recipiente pentru cerneală, panglici de cerneală,
cerneală pentru desen, benzi impregnate cu
cerneală, bobine pentru panglicile de cerneală,
tampoane de ungere cu cerneală, panglici
de cerneală pentru imprimante de calculator,
role de cerneală pentru mașini de birou,
benzi impregnate cu cerneală pentru aparate
de multiplicat, benzi impregnate cu cerneală
pentru mașinile de reprodus documente, role de
hârtie pentru mașini de calcul, role de hârtie
pentru înregistrarea continuă de date (materiale
tipărite).
37. Servicii de reîncărcare a cartușelor de toner
goale, servicii de re-umplere a cartușelor cu
toner sau cerneală, servicii de reîncărcare de
cartuşe de cerneală, servicii de reîncărcare cu
cerneală a cartușelor de imprimantă, servicii
de reîncărcare cu cerneală a cartușelor pentru
mașini de
scris, servicii de reîncărcare cu cerneală,
servicii de reîncărcare cu cerneală a panglicilor
pentru imprimantă, servicii de reîncărcare cu
cerneală a benzilor pentru imprimantă, servicii

de reîncărcare cu cerneală a casetelor pentru
imprimante, servicii de reîncărcare cu cerneală
a casetelor pentru mașini de scris, servicii de
reîncărcare cu cerneală a panglicilor pentru
mașini de scris, servicii de reîncărcare cu
cerneală a benzilor pentru mașini de scris.

───────

(210) M 2019 01309
(151) 22/02/2019
(732) ATELIERUL DE FLORI SRL, STR.

UNIRII NR. 25, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) Cabinet Individual de Consultanta
in P.I.. Iorgulescu Mariana, STR.
FAGETULUI 144, BL. ST2, SC.
B, AP. 46, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, ROMANIA

(540)

ATELIERUL DE FLORI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
05.03.13; 05.03.20

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a florilor
(exceptând transportul lor) pentru a le vedea
şi a le cumpăra comod, atât în magazine
specializate cât şi pe reţelele de socializare
şi online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare.
42. Servicii de consiliere privind planificarea
amenajării localului la evenimente (design local),
amenajări interioare (design interior).

───────
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(210) M 2019 01310
(151) 22/02/2019
(732) MONS MEDIUS SOLUTIONS S.A.,

STR. GRĂNICERILOR NR. 79,
JUD. MARAMUREŞ, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, 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)

MONS MEDIUS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 26.11.13; 26.13.25

(591) Culori revendicate:turcoaz (Pantone
7480C), verde (Pantone 7474C)

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini articificiale
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.
9. Aparate şi instrumente fotografice,
cinematografice, audiovizuale, aparate și
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sau procesarea sunetului,
imaginilor sau datelor, suporturi media
înregistrate și descărcabile, software de
calculator, suporturi media digitale sau
analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, calculatoare și dispozitive
periferice de calculator, aplicaţii software
pentru calculator, descărcabile, aparate de
fotografiat, camere obscure (fotografie), fişiere
de imagini descărcabile, filtre (fotografie),

becuri pentru bliţ (fotografie), bliţuri (fotografie),
fotocopiatoare (fotografice), imprimante pentru
utilizare împreună cu calculatoarele, bastoane
selfie (monopode), declanşatoare
(fotografie), obturatoare (fotografie), stative
pentru aparatele foto.
16. 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, panouri publicitare
din hârtie sau carton, fluturaşi publicitari, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, ilustraţii.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, cutii de scule, nemetalice, goale, paleţi
de transport, nemetalici, lucrări de artă din lemn,
ceară, ipsos sau plastic.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou, servicii
de comerț cu ridicata al altor mașini și
echipamente, 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.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, livrarea bunurilor.
40. Servicii de legătorie, servicii de
impermeabilizarea ţesăturilor/impermeabilizarea
pânzelor, servicii de gravare, servicii de
înrămarea lucrărilor de artă, laminare,
trasarea cu laserul, tipărire litografică, frezare,
tipărirea offset, developarea filmelor fotografice,
imprimare fotografică, fotogravură, tipărire
(imprimare), imprimarea serigrafică.

───────
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(210) M 2019 01311
(151) 23/02/2019
(732) Bertis S.R.L., STR. OZUNULUI

NR. 6, JUD. COVASNA, SFANTU
GHEORGHE, 520077, COVASNA,
ROMANIA

(740) S.C. SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION S.R.L., STR.
KOSSUTH LAJOS NR. 28, AP.13,
JUDEŢ HARGHITA, MIERCUREA
CIUC, 530144

(540)

BIG papa TERRACE

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 27.03.02; 02.01.05;
02.01.23

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 3517
CP), 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,
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).
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 01312
(151) 23/02/2019
(732) DANIEL DEACONESCU, STR.

VICTORIEI NR. 8, BL. A4, AP. 27,
JUD. ARGEȘ, PITEȘTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

ROMPV

(531) Clasificare Viena: 26.11.03; 26.11.25;
24.07.01; 24.07.23; 29.01.15; 27.05.01

(591) Culori revendicate:albastru, roșu,
galben, gri, negru

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

9. Aparate și instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric.

───────

(210) M 2019 01313
(151) 23/02/2019
(732) SC DING COMMUNICATION SRL,

STR. GEOROCENILOR NR. 9,
JUD. DOLJ, GEOROCEL, DOLJ,
ROMANIA

(540)
Husa

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
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preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 01314
(151) 23/02/2019
(732) SC DING COMMUNICATION SRL,

STR. GEOROCENILOR NR. 9,
JUD. DOLJ, GEOROCEL, DOLJ,
ROMANIA

(540)
Folie

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 01315
(151) 24/02/2019
(732) ARIANA BABY SHOES SRL, STR.

POET VASILE CARLOVA NR. 9,
JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

ariana babyshoes

(531) Clasificare Viena: 02.09.19; 27.05.12;
27.05.15; 26.01.06

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2019 01316
(151) 24/02/2019
(732) SC GELATICO FRESH SRL, STR.

TÂRGU NEAMȚ NR. 16, BL. D4,
SC. B, ET. 4, AP. 20, SECTOR
6, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Toni Gelato
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(531) Clasificare Viena: 08.01.18; 27.05.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Înghețată, înghețată pe băț, torturi de
înghețată, deserturi cu înghețată, cornete pentru
înghețată, sosuri pentru înghețată, înghețată
din lapte, amestecuri de înghețată, batoane
de înghețată, înghețată cu fructe, înghețată
de fructe, șerbeturi (înghețată), dulciuri de
înghețată de iaurt, amestecuri pentru prepararea
produselor din înghețată, produse de înghețată
pe bază de soia, amestecuri pentru prepararea
produselor de cofetărie din înghețată, înghețată
care nu e preparată din produse lactate,
băuturi pe bază de cafea care conțin înghețată
(affogato), produse de cofetărie înghețate care
conțin înghețată, băuturi pe bază de înghețată,
înghețată sub formă de sandviș, înghețată de
iaurt (înghețate), înghețată pe bază de iaurt
(predomină înghețata).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu înghețată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu înghețată.
43. Servicii prestate de localurile unde se
servește înghețată (furnizare înghețată).

───────

(210) M 2019 01317
(151) 24/02/2019
(732) CASTEL MIMI SRL, STR. DACIA

NR. 1, ANENII NOI , BULBOACA,
REPUBLICA MOLDOVA

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

(540)
ZIUA VINULUI ROSÉ

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

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

───────


