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Cereri Mărci publicate în 29/03/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 01299 22/03/2019 MONOTONE DESIGN &

DIRECTION SRL
MONOTONE

2 M 2019 02140 22/03/2019 EDIL LIFT INSTALATION SRL PENSIUNE AHILE

3 M 2019 02182 22/03/2019 GABRIELA MARINELA
STOICESCU

AYANNA

4 M 2019 02183 22/03/2019 ONE CONSTRUCTION TOP
SRL

QUEEN'S RESIDENCE

5 M 2019 02184 22/03/2019 URSUS BREWERIES SA T FILTRATĂ LA RECE

6 M 2019 02185 22/03/2019 URSUS BREWERIES SA T

7 M 2019 02186 22/03/2019 URSUS BREWERIES SA Timişoreana NEPASTEURIZATĂ

8 M 2019 02187 22/03/2019 URSUS BREWERIES SA TIMISOREANA
NEPASTEURIZATA

9 M 2019 02188 22/03/2019 URSUS BREWERIES SA TIMISOREANA
NEPASTEURIZATA - GUST
PROASPAT CA IN FABRICA DE
BERE

10 M 2019 02189 22/03/2019 URSUS BREWERIES SA TIMISOREANA
NEPASTEURIZATA FILTRATA
LA RECE

11 M 2019 02190 22/03/2019 URSUS BREWERIES SA TIMISOREANA
NEPASTEURIZATA - 1718 -
PRIMA FABRICA DE BERE DIN
ROMANIA

12 M 2019 02191 22/03/2019 SC TDD ASSETS SRL TDD holding

13 M 2019 02192 22/03/2019 WESTERN MANAGEMENT
GROUP SRL

CARLA BOUTIQUE

14 M 2019 02193 22/03/2019 G & C INVESTMENT FUND SRL RONC STABLE DIGITAL
CURRENCY

15 M 2019 02194 22/03/2019 G & C INVESTMENT FUND SRL RONCOIN STABLE DIGITAL
CURRENCY

16 M 2019 02196 22/03/2019 MOVIS CONCEPT ALFA SRL Puterea de a inspira Succesul

17 M 2019 02197 22/03/2019 ECHIPA FYCU CIM SRL ECIM

18 M 2019 02198 22/03/2019 CITY INSURANCE
SOCIETATE DE ASIGURARE-
REASIGURARE SA

CitySmart.ro

19 M 2019 02199 22/03/2019 FOOD AND WINE STUDIO RO WINE



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
22/03/2019-24/03/2019

3

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
20 M 2019 02200 22/03/2019 MATEI SORIN GHEORGHE

PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA

VIDEO DEP

21 M 2019 02201 22/03/2019 IRINA OANA COANTA
MARIAN TITA

LA VARICE

22 M 2019 02202 22/03/2019 ASOCIATIA "CHOPPER
ACADEMY M.C."

Black & White Motorfest

23 M 2019 02203 22/03/2019 FOOD AND WINE STUDIO RO WINE THE
INTERNATIONAL WINE
FESTIVAL OF ROMANIA

24 M 2019 02204 22/03/2019 ALMAROX ONLINE toulipe your dress boutique

25 M 2019 02206 22/03/2019 SC BERRY FARM SRL HARI BERRY

26 M 2019 02207 22/03/2019 LORENA IORDACHE ROMÂNIA TA

27 M 2019 02208 22/03/2019 LORENA IORDACHE ROMÂNIA NOASTRĂ

28 M 2019 02210 22/03/2019 Florin Victor Leuchiș ȘURA LUI VICTOR

29 M 2019 02211 22/03/2019 S.C. RAM GUARD COMPANY
S.R.L.

RAM GUARD COMPANY PAZA
SI PROTECTIE

30 M 2019 02212 22/03/2019 DANIEL NICOLAE RADA Pe Şleau

31 M 2019 02214 22/03/2019 MARIUCA BALAN ROLEPLAY

32 M 2019 02215 22/03/2019 SC BANAT REAL ESTATE SA CC CITY CENTER Reșița

33 M 2019 02216 22/03/2019 SC FELDER GRUPPE
ECHIPAMENTE SRL

Programul Blitz Markt

34 M 2019 02217 22/03/2019 SPOT EVENTS CREW SRL SPOT

35 M 2019 02218 22/03/2019 CADOURI FOTO S.R.L. CADOURI FOTO

36 M 2019 02219 22/03/2019 MAIHAI CONCEPT SRL W Inspiră-te! Creează! Fă-te
cunoscut!

37 M 2019 02220 22/03/2019 TATIANA RAMONA SIMEONOV DIAVOLINA

38 M 2019 02221 22/03/2019 SORIN BARBU LA PESCADERIA by Alioli

39 M 2019 02222 22/03/2019 MAIHAI CONCEPT SRL W

40 M 2019 02223 22/03/2019 BARBU SORIN La Finca by Alioli

41 M 2019 02224 22/03/2019 ASOCIATIA FREE BIKERS 1960
ARAD

FREE BIKERS 1960 ARAD

42 M 2019 02225 22/03/2019 BRATU VIOREL MISS & MISTER ALBA IULIA

43 M 2019 02226 22/03/2019 CASA TRADITIEI SRL Casa Traditiei

44 M 2019 02227 22/03/2019 ADRIANA ISTRATE ZERO RECLAMATII
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
45 M 2019 02228 22/03/2019 Stryker Far East, Inc. in its

capacity as Managing Partner of
Stryker Asia Holdings CV

TRAUSON

46 M 2019 02229 22/03/2019 ANDREI-GABRIEL NEBUNOIU nod ÎN GÂT

47 M 2019 02230 23/03/2019 ALEXANDRU CAZAN Macau Slots

48 M 2019 02231 23/03/2019 SCARLET VINTAGE SPA SRL Vintage Studio Cluj

49 M 2019 02232 24/03/2019 SC CERTINSPECT REGISTER
SRL

CERTINSPECT Register
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(210) M 2019 01299
(151) 22/03/2019
(732) MONOTONE DESIGN &

DIRECTION SRL, ALEEA PADIN
NR. 2, BL. P2, SC. 2, AP. 26,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

MONOTONE

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

clase:
35. Publicitate, servicii de agenție de publicitate,
producția de clipuri publicitare, informații
comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor și serviciilor, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
demonstrații cu produse, proiectarea de
materiale publicitare, servicii de așezare în
pagină pentru scopuri publicitare, studii de
marketing,
cercetare de marketing, marketing, machetare
pentru promoțiile publicitare sau de vânzări,
publicitate online pe o rețea de calculatoare,
sondaje de opinie, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
publicitate exterioară, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, scrierea de
scenarii în scopuri de publicitate,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, marketing
cu public ținta, publicitate prin televiziune,
actualizarea materialelor de publicitate, scrierea
de texte publicitare.

───────

(210) M 2019 02140
(151) 22/03/2019
(732) EDIL LIFT INSTALATION SRL,

BULEVARDUL BUCUREȘTI 20,
BL. 3B, ET. 8, AP. 113, JUDEȚUL
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) ANGHEL ALEXANDRU IONUT
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR
GHERGHITEI NR. 1, BL. 94B, SC.
B, AP. 76, O.P. 11, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 022511, ROMANIA

(540)

PENSIUNE AHILE

(531) Clasificare Viena: 01.03.02; 24.07.01;
26.01.05; 03.01.02; 23.05.05; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14

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

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

35. Asistență pentru administrarea afacerilor în
domeniul exploatării restaurantelor, asistență
privind comercializarea produselor, în cadrul
unui contract de franciză, campanii de marketing,
dezvoltare de strategii și concepte de marketing,
difuzare de anunțuri publicitare, difuzare de
anunțuri publicitare prin Internet, difuzare de

42. Crearea și mentenanța site-uri web pentru
terți, proiectarea de decorațiuni interioare,
design de arte grafice, proiectare industrială,
proiectarea ambalajelor, stilizarea (proiectare
industrială), consultanță în proiectarea site-urilor
web.
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anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, difuzarea de anunțuri
publicitare și anunțuri comerciale, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale pe
Internet, intermediere de cumpărare de produse
pentru terți, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, organizarea și
coordonarea de târguri și expoziții în scopuri
comerciale, prezentare de bunuri și servicii,
prezentare de produse, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin internet,
prezentarea produselor și serviciilor prin orice
mijloace de comunicare, promovarea vânzărilor,
realizare de expoziții în scopuri comerciale ,
realizare de târguri comerciale, realizare de
târguri și expoziții virtuale online, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu, servicii de comenzi online,
servicii de desfacere (servicii de vânzare),
servicii de gestionare a lanțului de aprovizionare,
servicii de merchandising, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de cofetărie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătura cu
bere, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de intermediere
comercială între clienți și prestatorii de servicii și
producătorii de bunuri, în special în restaurant, în
cadrul centrelor comerciale, mall-urilor, galeriilor
comerciale, servicii de intermediere comercială
între clienți și prestatori de servicii și producătorii
de bunuri, prin cataloage de vânzare prin
corespondență sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, punerea
împreună spre beneficiul altora a unei varietăți

de produse și servicii (exceptând transportul
lor), permițând în mod convenabil consumatorilor
să vadă și să cumpere, în magazine, lanț de
magazine, la standuri, ori pe bază de comandă
prin poștă, internet sau prin alte mijloace de
comunicații, managementul afacerilor pentru
pensiuni, hoteluri și restaurante, servicii de
intermediere comercială între clienți și prestatorii
de servicii și producătorii de bunuri, în special
în pensiuni sau restaurante, intermediere de
achiziții (achiziția de produse și servicii pentru
alte afaceri), servicii de intermediere comercială
între clienți și prestatorii de servicii și producătorii
de bunuri, în special în pensiuni sau restaurant,
organizarea de expoziții, târguri, prezentări de
produse în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de intermediere comercială între clienți
și prestatori de servicii și producătorii de bunuri,
prin cataloage de vânzare prin corespondență
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de licențe de servicii și
produse pentru terți.
41. Servicii de cluburi (divertisment sau
educație).
43. Agenții de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii
de aprovizionare pentru restaurante fast-food
cu autoservire, asigurare de spații de cazare
pentru turiști, servicii oferite de baruri, bufete cu
autoservire, case de oaspeți, case de vacanță,
catering și catering de alimente și băuturi, cazare
temporară, fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare
de alimente și băuturi în internet-cafe, furnizare
de locuri de cazare pentru recepții, furnizare
de locuri de cazare la hoteluri, furnizare de
spații și materiale pentru târguri și expoziții,
furnizare de spații și materiale pentru conferințe,
expoziții și reuniuni, servicii de hanuri turistice,
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și
de vacanță, închiriere de camere, închiriere
de case de vacanță, închiriere de construcții
transportabile, închiriere de echipament de
catering, organizare de cazare pentru turiști,
organizare de recepții pentru nunți (spații),
servicii oferite de pensiuni, pensiuni pentru
animale și pensiuni pentru animale de companie,
restaurante pentru turiști, rezervare de locuri de
cazare pentru vacanțe, rezervare pe internet
de cazare temporară, rezervări de camere,
rezervări de pensiuni, rezervări de spații de
cazare temporară, rezervări pentru restaurante
și mese, servicii de catering, servicii de
catering pentru firme, servicii de catering
pentru spații special amenajate pentru târguri
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și expoziții, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru conferințe, servicii de
catering pentru petreceri, servicii de catering
pentru instituții educaționale, servicii de catering
pentru școli, servicii de fast food la pachet,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurante
fast-food, servicii hoteliere, servicii hoteliere în
stațiuni turistice, servire de alimente și băuturi
în restaurante, terase și baruri, servire de
alimente și băuturi în restaurante, terase si
baruri, servicii de catering pentru centre de
conferințe, servicii oferite de restaurante private,
servicii de preparare a alimentelor, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de
restaurante fast-food , servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servicii
de terasă, berărie, servicii oferite de rotiserii,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servire de alimente și băuturi, serviciu
de catering pentru instituții, servire de alimente
și băuturi în restaurante, terase și baruri, servire
de alimente și băuturi în internet-cafe, servirea
de băuturi în berării, snack-baruri.

───────

(210) M 2019 02182
(151) 22/03/2019
(732) GABRIELA MARINELA

STOICESCU, STRADA:
PRIMĂVERII NR. 15-17, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)
AYANNA

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii de divertisment,
organizare evenimente cu scop cultural şi
educativ.

───────

(210) M 2019 02183
(151) 22/03/2019
(732) ONE CONSTRUCTION TOP

SRL, STRADA FERDINAND NR.
94, BL. F19B, SC. B, PARTER,
CAMERA 7, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

QUEEN'S RESIDENCE

(531) Clasificare Viena: 24.09.05; 24.09.24;
29.01.13; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

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

clase:
36. Afaceri financiare, afaceri imobiliare.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.

───────
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(210) M 2019 02184
(151) 22/03/2019
(732) URSUS BREWERIES SA, ŞOS.

PIPERA NR. 43, CORP A, ET.
2, SECTOR 2 , BUCUREŞTI ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) Ratza si Ratza SRL, B-DUL A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)

T FILTRATĂ LA RECE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.21; 29.01.12; 24.01.15; 26.11.08

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

clase:
32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

───────

(210) M 2019 02185
(151) 22/03/2019
(732) URSUS BREWERIES SA, ŞOS.

PIPERA NR. 43, CORP A, ET.
2, SECTOR 2 , BUCUREŞTI ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) Ratza si Ratza SRL, B-DUL A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)

T

(531) Clasificare Viena: 19.01.01; 24.01.05;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.21

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

clase:
32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

───────
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(210) M 2019 02186
(151) 22/03/2019
(732) URSUS BREWERIES SA, ŞOS.

PIPERA NR. 43, CORP A, ET.
2, SECTOR 2 , BUCUREŞTI ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) Ratza si Ratza SRL, B-DUL A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)

Timişoreana
NEPASTEURIZATĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.11; 27.05.17; 05.11.15

(591) Culori revendicate:auriu, albastru
închis, roşu

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

32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

───────

(210) M 2019 02187
(151) 22/03/2019
(732) URSUS BREWERIES SA, ŞOS.

PIPERA NR. 43, CORP A, ET.
2, SECTOR 2 , BUCUREŞTI ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) Ratza si Ratza SRL, B-DUL A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)
TIMISOREANA

NEPASTEURIZATA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de

fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

───────

(210) M 2019 02188
(151) 22/03/2019
(732) URSUS BREWERIES SA, ŞOS.

PIPERA NR. 43, CORP A, ET.
2, SECTOR 2 , BUCUREŞTI ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) Ratza si Ratza SRL, B-DUL A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)
TIMISOREANA

NEPASTEURIZATA -
GUST PROASPAT CA
IN FABRICA DE BERE

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

32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

───────

(210) M 2019 02189
(151) 22/03/2019
(732) URSUS BREWERIES SA, ŞOS.

PIPERA NR. 43, CORP A, ET.
2, SECTOR 2 , BUCUREŞTI ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) Ratza si Ratza SRL, B-DUL A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)
TIMISOREANA

NEPASTEURIZATA
FILTRATA LA RECE

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

32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
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fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

───────

(210) M 2019 02190
(151) 22/03/2019
(732) URSUS BREWERIES SA, ŞOS.

PIPERA NR. 43, CORP A, ET.
2, SECTOR 2 , BUCUREŞTI ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) Ratza si Ratza SRL, B-DUL A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)
TIMISOREANA

NEPASTEURIZATA -
1718 - PRIMA FABRICA
DE BERE DIN ROMANIA

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

32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

───────

(210) M 2019 02191
(151) 22/03/2019
(732) SC TDD ASSETS SRL, STR.

CONULUI NR. 9, CLĂDIREA C9,
CAMERA 17, JUD. PRAHOVA,
PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

TDD holding

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.14;
29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2019 02192
(151) 22/03/2019
(732) WESTERN MANAGEMENT

GROUP SRL, CALEA NATIONALA
NR. 28A, JUDEŢUL BOTOŞANI,
BOTOŞANI, BOTOȘANI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN , STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU
NR. 2, SC. B, AP. 2, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

CARLA BOUTIQUE

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

clase:
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25.  Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantele, șireturi și broderii, panglici și funde
ca articole de mercerie, nasturi, capse și copci,
ace și ace cu
gămălie, flori artificiale, decorațiuni pentru păr,
păr fals.

───────

(210) M 2019 02193
(151) 22/03/2019
(732) G & C INVESTMENT FUND SRL,

STR. MĂRGEANULUI NR. 4, BL.
M70, SC. 1, ET. 6, AP. 19, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) VOX LEGIS CONSULT SRL ,
CALEA VITAN NR. 106, BL. V40,
SC. 3, ET. 3, AP. 69, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

RONC STABLE
DIGITAL CURRENCY

(531) Clasificare Viena: 03.01.16; 27.05.01;
27.05.02; 27.07.01; 29.01.04

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

clase:
7. Maşini automate de vânzare.
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 (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
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ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

38. Telecomunicaţii (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 02194
(151) 22/03/2019
(732) G & C INVESTMENT FUND SRL,

STR. MĂRGEANULUI NR. 4, BL.
M70, SC. 1, ET. 6, AP. 19, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) VOX LEGIS CONSULT SRL ,
CALEA VITAN NR. 106, BL. V40,
SC. 3, ET. 3, AP. 69, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

RONCOIN STABLE
DIGITAL CURRENCY

(531) Clasificare Viena: 03.01.16; 27.05.01;
27.05.02; 27.07.01; 29.01.04

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

clase:
7. Maşini automate de vânzare.
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
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pentru stingerea incendiilor (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi de
birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale
pentru artişti, pensule, materiale didactice şi
educative, folii de plastic pentru documente, folii
şi pungi
pentru ambalat şi împachetat, caractere
tipografice, forme de tipar (solicităm protecţie
pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa)., Hârtie şi carton,
tipărituri, articole de legătorie, fotografii, articole
de papetărie şi de
birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale
pentru artişti, pensule, materiale didactice şi
educative, folii de plastic pentru documente, folii
şi pungi
pentru ambalat şi împachetat, caractere
tipografice, forme de tipar (solicităm protecţie
pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou (
solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la
Nisa).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
38. Telecomunicaţii (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de

componente hardware şi software ale
calculatorului (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării de
la Nisa).

───────

(210) M 2019 02196
(151) 22/03/2019
(732) MOVIS CONCEPT ALFA SRL,

STR. DILIGENŢEI NR. 13,
CONSTRUCŢIA 2, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Puterea de a inspira Succesul

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

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

clase:
16. Reviste, tipărituri, fotografii, materiale
didactice şi educative.
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).
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).

───────
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(210) M 2019 02197
(151) 22/03/2019
(732) ECHIPA FYCU CIM SRL, STR. 9

MAI NR. 78, JUDEŢUL BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN , STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU
NR. 2, SC. B, AP. 2, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)
ECIM

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 02198
(151) 22/03/2019
(732) CITY INSURANCE SOCIETATE

DE ASIGURARE-REASIGURARE
SA, STR. EMANOIL PORUMBARU
NR. 93-95, PARTER, ETAJELE 1,
2, 4 ŞI 5, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. 11 IUNIE NR. 51,
SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, *

(540)

CitySmart.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.08; 24.15.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:bleu, alb

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

36. Asigurări.
───────

(210) M 2019 02199
(151) 22/03/2019
(732) FOOD AND WINE STUDIO, STR.

EROU IANCU NICOLAE NR.
52-54, VILA A7, COMPLEX CLIMA,
JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

RO WINE

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
29.01.12

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

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie , topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, , mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
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dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
21. 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 (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
26. Dantelă, şnur şi broderie,produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de
tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie,
flori artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr fals
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor (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).

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
40. Tratarea materialelor (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 02200
(151) 22/03/2019
(732) MATEI SORIN GHEORGHE

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA,
STR. MUSCATEI NR. 10, JUDEŢUL
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA

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

(540)

VIDEO DEP
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(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.23;
16.01.06; 15.09.10; 15.09.25; 27.05.01;
27.05.08; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, gri, roşu,
portocaliu, alb, egru

(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).

───────

(210) M 2019 02201
(151) 22/03/2019
(732) IRINA OANA COANTA, STR.

ZIZINULUI NR. 57, BL. 88, SC.
B, AP. 25, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA
MARIAN TITA, STR. ZIZINULUI
NR. 57, BL. 88, SC. B, ET. 6, AP.
25, JUDEŢUL 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)
LA VARICE

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată), (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor (solicităm protecţie pentru

întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse 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 02202
(151) 22/03/2019
(732) ASOCIATIA "CHOPPER

ACADEMY M.C.", STR.
VLADEASA NR. 2, BL. C77,
SC. 1, ET. 6, AP. 21, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL , STR. 11 IUNIE NR. 51,
SC. 1, ET. 1, AP. 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Black & White Motorfest

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

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

35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare, servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de
piaţă, compilare de informaţii în baze de
date computerizate, furnizare de informaţii
comerciale, grafice şi audioviziuale, prin
intermediul reţelelor de calculator şi globale.
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41. Formare (instruire) pentru motociclişti,
instruire pentru motociclişti, organizare de
curse cu motociclete, organizare de raliuri de
motociclete, furnizare de informaţii referitoare
la sporturile cu motor, producţie de evenimente
sportive, coordonare de evenimente sportive,
organizarea de evenimente sportive, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente de recreere, organizare şi
coordonare de evenimente sportive, organizare
de evenimente şi concursuri sportive, organizare
de evenimente şi competiţii sportive, organizare
de evenimente de curse de vehicule, furnizarea
de informaţii legate de evenimente sportive.

───────

(210) M 2019 02203
(151) 22/03/2019
(732) FOOD AND WINE STUDIO, STR.

EROU IANCU NICOLAE NR.
52-54, VILA A7, COMPLEX CLIMA,
JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

RO WINE THE
INTERNATIONAL WINE
FESTIVAL OF ROMANIA

(531) Clasificare Viena: 26.02.07; 26.02.08;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

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

clase:

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, de navigaţie , topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, detectare,
testare, inspectare, salvare şi învăţare, aparate
şi instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, , mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat,, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor (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).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
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40. Tratarea materialelor (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 02204
(151) 22/03/2019
(732) ALMAROX ONLINE, STR.

HRISOVULUI NR. 2-4, PARTER,
CAMERA 1, BL. 2, AP. 88,
SECTORUL 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)

toulipe your dress boutique

(531) Clasificare Viena: 09.03.05; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (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 02206
(151) 22/03/2019
(732) SC BERRY FARM SRL, STRADA

III NR. 341, JUDEŢ CLUJ,
COMUNA SIC, CLUJ, ROMANIA

(540)
HARI BERRY

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 02207
(151) 22/03/2019
(732) LORENA IORDACHE, STR.

AMIRAL HORIA MĂCELARIU
NR. 8-10, BL. 21/1, SC. A, ET. 3,
AP. 13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ROMÂNIA TA

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

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

───────

(210) M 2019 02208
(151) 22/03/2019
(732) LORENA IORDACHE, STR.

AMIRAL HORIA MĂCELARIU
NR. 8-10, BL. 21/1, SC. A, ET. 3,
AP. 13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ROMÂNIA NOASTRĂ

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
38. Telecomunicaţii.

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

───────

(210) M 2019 02210
(151) 22/03/2019
(732) Florin Victor Leuchiș, COMUNA

AUŞEU NR. 253K, JUDEŢ BIHOR,
GROŞI, 417029, BIHOR, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP. 3, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430293, ROMANIA

(540)
ȘURA LUI VICTOR

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2019 02211
(151) 22/03/2019
(732) S.C. RAM GUARD COMPANY

S.R.L., STR. GARLEI NR. 52,
CAMERA 2, ZONA GAVANA,
JUDEŢUL ARGEŞ, PITEŞTI,
110277, ARGEȘ, ROMANIA

(740) BROJBOIU DUMITRU ADRIAN
FLORINEL, BDUL REPUBLICII,
BL. 212, SC. D, AP. 11, JUDEŢUL
ARGEŞ, PITEŞTI, 110176,
ROMANIA

(540)

RAM GUARD COMPANY
PAZA SI PROTECTIE

(531) Clasificare Viena: 26.01.04; 26.01.16;
26.01.18; 02.01.01; 02.01.15; 02.01.30;
29.01.13; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

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

clase:
45. Servicii de pază şi protecţie pentru persoane,
servicii de pază şi protecţie pentru bunuri şi
obiective.

───────

(210) M 2019 02212
(151) 22/03/2019
(732) DANIEL NICOLAE RADA, JUDEŢ

TIMIŞ, COMUNA REMETEA MARE
NR. 271, 307350, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Pe Şleau

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 02214
(151) 22/03/2019
(732) MARIUCA BALAN, STR.

CONSTANTIN D. STAHI NR.
14A, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ROLEPLAY

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

clase:
24. Textile și înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, încățăminte și
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.

───────
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(210) M 2019 02215
(151) 22/03/2019
(732) SC BANAT REAL ESTATE SA,

ALEEA SPERANTEI NR. 1,
JUDEȚUL CARAS-SEVERIN,
RESITA, CARAȘ SEVERIN,
ROMANIA

(540)

CC CITY CENTER Reșița

(531) Clasificare Viena: 26.02.03; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
36. Afaceri imobiliare, asigurări, afaceri
financiare, afaceri monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2019 02216
(151) 22/03/2019
(732) SC FELDER GRUPPE

ECHIPAMENTE SRL, B-DUL IULIU
MANIU NR. 14, BL. 13, SC. B, ET.
1, AP. 81, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
061104, 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)

Programul Blitz Markt

(531) Clasificare Viena: 02.09.14; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.04.01

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 3556
C), alb

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

35. Servicii de comerț cu amănuntul în legatură
cu utilaje și echipamente de prelucrare
secundară a lemnului, servicii de comerț cu
ridicata în legatură cu utilaje și echipamente
de prelucrare secundară a lemnului, servicii
de comerț cu amănuntul în legatură cu
mașini și mașini-unelte de prelucrare secundară
a lemnului, servicii de comerț cu ridicata
în legatură cu mașini și mașini-unelte de
prelucrare secundară a lemnului, servicii de
comerț cu amănuntul în legatură cu scule de
mână pentru prelucrarea lemnului, servicii de
comerț cu ridicata în legatură cu scule de
mână pentru prelucrarea lemnului, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul, servicii
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de informare și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor, publicitate.

───────

(210) M 2019 02217
(151) 22/03/2019
(732) SPOT EVENTS CREW SRL, STR.

PALANCA NR. 1, AP. 10, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300048, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

SPOT

(531) Clasificare Viena: 26.05.01; 26.11.03;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

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

41. Divertisment, planificarea de petreceri
(divertisment), educație, activitați sportive și
culturale.

───────

(210) M 2019 02218
(151) 22/03/2019
(732) CADOURI FOTO S.R.L., STR.

PRINCIPALA NR. 376, JUDEȚUL
PRAHOVA, SAT TELEGE,
COMUNA TELEGA, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

CADOURI FOTO

(531) Clasificare Viena: 02.09.08; 21.01.16;
27.05.01; 29.01.15

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

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

16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, papetărie, adezivi pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artiști,
pensule, mașini de scris și articole de birou
(cu excepția mobilierului), material didactic sau
pentru învățământ (cu excepția aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2019 02219
(151) 22/03/2019
(732) MAIHAI CONCEPT SRL, ALEEA

TINCANI NR. 8, CAMERA 1, BL.
Z18, SCARA 1, ETAJ 1, APT.
9, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

W Inspiră-te! Creează!
Fă-te cunoscut!

(531) Clasificare Viena: 26.04.04; 27.05.01;
27.05.21; 27.05.24

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 02220
(151) 22/03/2019
(732) TATIANA RAMONA SIMEONOV,

ȘOS. GIURGIULUI NR. 104-116,
BL. A, SC. 5, ET. 3, AP. 157,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 040675,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DIAVOLINA

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

35. Servicii de importul, Regruparea în avantajul
terților de produse din gama biotehnologie
pe bază de bacterii şi enzime selecţionate,
nepatogene, pentru a permite clienților să le
vadă și să le achiziționeze cât mai comod.
39. Distribuţia de produse din gama
biotehnologie pe bază de bacterii şi enzime
selecţionate, nepatogene (transport).

───────

(210) M 2019 02221
(151) 22/03/2019
(732) SORIN BARBU, STR. SOLD. ENE

MODORAN NR. 5B, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

LA PESCADERIA by Alioli

(531) Clasificare Viena: 03.09.24; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
regruparea în beneficiul terţilor a unor produse
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diverse, din productie proprie și ale unor
terti (exceptând transportul), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în
cadrul unor magazine, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, servicii de import-export.
43. Servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2019 02222
(151) 22/03/2019
(732) MAIHAI CONCEPT SRL, ALEEA

TINCANI NR. 8, CAMERA 1, BL.
Z18, SCARA 1, ETAJ 1, APT.
9, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

W

(531) Clasificare Viena: 26.04.04; 27.05.01;
27.05.21; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale

calculatorului. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 02223
(151) 22/03/2019
(732) BARBU SORIN, STR. SOLD. ENE

MODORAN NR. 5B, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

La Finca by Alioli

(531) Clasificare Viena: 05.01.03; 05.01.05;
27.05.01

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
regruparea în beneficiul terţilor a unor produse
diverse, din producție proprie și ale unor
terți (exceptând transportul), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în
cadrul unor magazine, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, servicii de import-export.
43. Servicii de alimentație publică.

───────
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(210) M 2019 02224
(151) 22/03/2019
(732) ASOCIATIA FREE BIKERS 1960

ARAD, SAT ZIMANDU NOU
NR. 288, JUD. ARAD, COMUNA
ZIMANDU, ARAD, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR. 33,
AP. 7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

FREE BIKERS 1960 ARAD

(531) Clasificare Viena: 04.01.01; 04.01.03;
02.09.01; 02.09.22; 02.09.23; 03.07.17;
01.01.05; 24.01.05; 24.01.08; 24.01.09;
29.01.15

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

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de
birou, dezvoltare și coordonare de
proiecte de voluntariat pentru organizațiile
caritabile (promovare), coordonarea promovării
evenimentelor de strângere de fonduri caritabile.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 02225
(151) 22/03/2019
(732) BRATU VIOREL, STR. CERNA

NR. 6, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
MISS & MISTER ALBA IULIA

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

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

───────

(210) M 2019 02226
(151) 22/03/2019
(732) CASA TRADITIEI SRL, STR.

CAZANGIILOR NR. 10A, JUD. IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)
Casa Traditiei

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
regruparea în avantajul terţilor a unei varietăti
de produse (cu excepţia transportului acestora)
permiţând clienților să le vadă şi să le cumpere
comod, aceste servicii putând fi furnizate
de magazine de vânzare cu amănuntul, de
magazine en-gros, 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.
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).

───────
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(210) M 2019 02227
(151) 22/03/2019
(732) ADRIANA ISTRATE, ȘOS.

OLTENIȚEI NR. 57, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

ZERO RECLAMATII

(531) Clasificare Viena: 26.04.16; 01.15.21;
24.17.25; 27.05.01

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
regruparea în avantajul terţilor a unei varietăti
de produse (cu excepţia transportului acestora)
permiţând clienților să le vadă şi să le cumpere
comod, aceste servicii putând fi furnizate
de magazine de vânzare cu amănuntul, de
magazine en-gros, 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.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 02228
(151) 22/03/2019
(732) Stryker Far East, Inc. in its

capacity as Managing Partner
of Stryker Asia Holdings CV,
AIRVIEW BOULEVARD NR.
2825, , KALAMAZOO, 49002, MI,
MICHIGAN, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) ZMP Intellectual Property SRL,
STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2 , BUCUREŞTI ,
ROMANIA

(540)
TRAUSON

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

10. Implanturi ortopedice pentru coloana
vertebrală, truse cu instrumentar medical,
aparate și instrumente chirurgicale, instrumente
otorinolaringologice, truse echipate pentru
chirurgi sau medici, lămpi de uz medical,
aparate și instrumente medicale, ferăstraie de
uz chirurgical, articole ortopedice, implanturi
chirurgicale formate din materiale artificiale.

───────

(210) M 2019 02229
(151) 22/03/2019
(732) ANDREI-GABRIEL NEBUNOIU,

STR. RÂMNICU VÂLCEA NR.
25, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

nod ÎN GÂT
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
27.05.24

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

14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 02230
(151) 23/03/2019
(732) ALEXANDRU CAZAN, STR.

GOVORA NR. 3, BL. 84, AP. 3,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 041991,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Macau Slots

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

28. Jocuri mecanice, jocuri electronice, jocuri
sportive, cărți (jocuri), seturi de jetoane pentru
jocuri de noroc.
41. Servicii oferite de săli de jocuri, servicii de
jocuri de noroc, servicii de cazino (jocuri), servicii
de cazino (jocuri de noroc), servicii de cazino,
pariuri și jocuri de noroc.

───────

(210) M 2019 02231
(151) 23/03/2019
(732) SCARLET VINTAGE SPA SRL,

STR. FERMA NR. 9, SAT LUNA
DE SUS, HALA 5, JUD. CLUJ,
FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(540)

Vintage Studio Cluj

(531) Clasificare Viena: 01.15.09; 27.05.01;
27.05.15; 29.01.12

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

clase:
44. Servicii de igienă și de îngrijire a frumuseții,
servicii de remodelare corporală, coafor,
cosmetică, tatuaj cosmetic, micropigmentare,
make-up.

───────
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(210) M 2019 02232
(151) 24/03/2019
(732) SC CERTINSPECT REGISTER

SRL, STR. ZAMBILELOR NR. 96,
ET. 1, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
023784, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CERTINSPECT Register

(531) Clasificare Viena: 24.17.20; 24.17.25;
27.05.01; 26.04.08; 26.04.16; 29.01.13

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

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

35. Auditul afacerilor, audit în afaceri,
computerizat, consultanță comercială în
domeniul auditului, auditare afaceri, contabilitate
și audit în afaceri comerciale.
41. Educație, furnizarea educației, educație
și instruire, educație în domeniul informaticii,
educație în domeniul științei informaticii,
organizare de seminarii referitoare la educație,
servicii de educație și pregătire profesională.
42. Audit în domeniul energiei, certificare
(controlul calității), certificarea serviciilor de
educație, servicii de testare pentru certificarea
calității sau a standardelor.

───────



 ERATĂ   Referitor la depozitul M 2019 01936 publicat în data de 21.03.2019, dintr-o eroare materială denumirea mărcii a fost menționată greșit, corect fiind: 
SCREENX 


