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(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt

Data
Depozit

Titular

(210)
1 M 2019 04730

(151)
22/07/2019

(732)
S.C. Micromedia System S.R.L.

SKY STAR

2 M 2019 05355

22/07/2019

ILIE MARIAN RADU

< 100

3 M 2019 05356

22/07/2019

S.C. DEGRIZE INDUSTRIAL
TECHNOLOGY S.R.L.

Degrize industrial technology

4 M 2019 05357

22/07/2019

S.C. GLOBAL MEAT TRADER
S.R.L.

CUCINA DI MAMMA
PROASPĂT, FRAGED ŞI
GUSTOS

5 M 2019 05358

22/07/2019

S.C. ERPA PREMIUM VISION
S.R.L.

Olive's Life ROMANIA

6 M 2019 05359

22/07/2019

VERGREENCOVER SRL

TERRAHUMUS

7 M 2019 05360

22/07/2019

SHEVA FRUITS SRL

NECTANDRU

8 M 2019 05361

22/07/2019

VERGREENCOVER SRL

GINGERELLA

9 M 2019 05362

22/07/2019

SC TRAIESTE BIO SHOP SRL

TRĂIEŞTE BIO

10 M 2019 05363

22/07/2019

MAYFLOWER LANGUAGE
SERVICES SRL

The Mayflower Centre

11 M 2019 05364

22/07/2019

SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

GOOD VIBES

12 M 2019 05365

22/07/2019

SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

EUROPEAN BRANDS

13 M 2019 05366

22/07/2019

SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

WORLD FRIENDS

14 M 2019 05367

22/07/2019

SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

AMERICAN BRANDS

15 M 2019 05368

22/07/2019

SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

BRANDS DAYS

16 M 2019 05369

22/07/2019

SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

WORLD BRANDS

17 M 2019 05370

22/07/2019

SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

ORIGINAL BRANDS

18 M 2019 05371

22/07/2019

ANTIBIOTICE SA

IMUNOFIX

19 M 2019 05372

22/07/2019

LĂBUŢE FERICITE SPA SRL

Lăbuţe Fericite

20 M 2019 05373

22/07/2019

BANESCU CONSTANTIN
EUGEN

ASR24 ASISTENTA RUTIERA
ROMANIA

21 M 2019 05374

22/07/2019

General Produnimex Srl

ATELIERUL LACATUSULUI THE
LOCKSMITH'S WORKSHOP

(0)

Nr. Depozit

2

Denumire
Marcă
(540)
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
22 M 2019 05375

(151)
22/07/2019

(732)
Zeelandia SRL

(540)
PÂINE CU MEȘTEȘUG

23 M 2019 05376

22/07/2019

S.C. IULIA SCOP SERVICE
COMPANY S.R.L.

Iulia SCOP

24 M 2019 05377

22/07/2019

Zeelandia SRL

Artizan Pâine cu maia naturală

25 M 2019 05378

22/07/2019

TERRABISCO S.A.

4 X 4 COVRIGI DE TEREN

26 M 2019 05379

22/07/2019

CERNATESCU DAN-GEORGE

ATERRE

3
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04730
22/07/2019
S.C. Micromedia System S.R.L.,
STR. TRAIAN LALESCU NR.
18, BL. A1, SC. 1, AP. 2, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, 200008, DOLJ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05355
22/07/2019
ILIE MARIAN RADU, STR.
BICAZ NR. 6A, JUD. PRAHOVA,
PLOIESTI, PRAHOVA, ROMANIA

< 100
(531)

SKY STAR
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 27.01.06; 01.01.02; 24.05.03
(591) Culori revendicate:portocaliu, negru,
galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Electrozi pentru maşinile de sudat.
8. Pietre de polizor abrazive, tăişuri pentru
uneltele aşchietoare (componente ale uneltelor
de mână), plăci abrazive, pietre de şlefuit (unelte
de mână) / pietre de polizor (unelte de mână).
9. Cabluri cu fibră optică, mănuşi de
protecţie împotriva accidentelor, instrumente de
măsurare, cabluri coaxiale.
───────

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.07.17;
27.07.24; 24.17.07
(591) Culori revendicate:roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Rezervare de bilete de avion, servicii de
bilete de avion, servicii de rezervare a biletelor
de avion, servicii de rezervare de bilete de avion,
servicii de rezervare pentru călătorii cu avionul,
organizare de călătorii cu avionul.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05356
22/07/2019
S.C. DEGRIZE INDUSTRIAL
TECHNOLOGY S.R.L., ALEEA
DIHAM NR. 5, BL. M5, AP.
91, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

maşini pentru fabricarea cutiilor, maşini pentru
fabricarea recipientelor, maşini pentru fabricarea
materialelor de ambalare (exceptând transportul
lor), pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web şi prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

Degrize industrial technology
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.04; 26.11.12
(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Maşini şi maşini-unelte pentru tratarea
materialelor şi pentru fabricare, maşini pentru
producerea şi procesarea materialelor, maşini de
filtrat, separatoare şi centrifuge, maşini, maşiniunelte şi scule şi aparate acţionate electric
pentru fixat şi asamblat, maşini pentru fabricarea
cutiilor, maşini pentru fabricarea recipientelor,
maşini pentru fabricarea de materiale de
ambalare.
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 publicitate online în reţele informatice,
regruparea in avantajul terţilor şi prezentarea
următoarelor produse: maşini şi maşini unelte
pentru tratarea materialelor şi pentru fabricare,
maşini pentru producerea şi procesarea
materialelor, maşini de filtrat, separatoare şi
centrifuge, maşini, maşini-unelte şi scule pentru
aparate acţionate electric pentru fixat şi ambalat,

(540)

M 2019 05357
22/07/2019
S.C. GLOBAL MEAT TRADER
S.R.L., CALEA BUCUREŞTI NR.
51C, JUD. DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

CUCINA DI MAMMA
PROASPĂT,
FRAGED ŞI GUSTOS
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 25.01.19; 11.03.18;
01.15.15
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(591)

Culori revendicate:portocaliu, negru,
maro
(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).
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).
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)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05358
22/07/2019
S.C. ERPA PREMIUM VISION
S.R.L., STR. IULIU MANIU NR. 102,
COM. BUCOV, JUD. PRAHOVA,
SAT CHIŢORANI, PRAHOVA,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

───────

Olive's Life ROMANIA
(531)

Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 01.15.15; 26.01.16;
26.01.18; 05.03.17
(591) Culori revendicate:verde, maro, galben,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
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).

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
22/07/2019

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).

preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole

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

(740)

(540)

M 2019 05360
22/07/2019
SHEVA FRUITS SRL, STR.
ARGINTARU NR. 300B, COM.
GIROV, JUD. NEAMŢ, SAT GURA
VĂII, NEAMȚ, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CATALIN NEAGU, STR. TUTEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR.1, ET.
3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI, 700730,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 05359
22/07/2019
VERGREENCOVER SRL , PIAȚA
CARPAȚI NR. 1, JUD. BRĂILA,
BRĂILA, BRĂILA, ROMANIA
BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

TERRAHUMUS

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 artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,

NECTANDRU
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 01.15.15; 26.03.04;
26.11.12
(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Black 6C), bej (Pantone 7401 C), alb
(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.
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,
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sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
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.
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.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05362
22/07/2019
SC TRAIESTE BIO SHOP
SRL, STR. ARHITECT PETRE
ANTONESCU NR. 6, BL. 28, SC. A,
AP. 38, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 05361
22/07/2019
VERGREENCOVER SRL , PIAȚA
CARPAȚI NR. 1, JUD. BRĂILA,
BRĂILA, BRĂILA, ROMANIA
BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

GINGERELLA

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

TRĂIEŞTE BIO
(531)

Clasificare Viena: 25.01.25; 26.01.16;
27.05.01; 27.05.07; 27.05.24; 29.01.15
(591) Culori revendicate:verde, alb, albastru,
galben, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
45. Servicii personale şi sociale prestate de terţi
pentru a satisface nevoile persoanelor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 05363
22/07/2019
MAYFLOWER LANGUAGE
SERVICES SRL, STR. MEDELENI
NR. 5, CAMERA 1, ET. 1, AP.
5, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

The Mayflower Centre

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

(540)

M 2019 05365
22/07/2019
SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05364
22/07/2019
SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

EUROPEAN BRANDS
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase, ceasuri şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele şi bastoane, bice
şi articole de şelărie.
24. Ţesături şi înlocuitori de textile, cuverturi de
pat şi feţe de masă.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate.
───────

GOOD VIBES
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:negru, alb, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase, ceasuri şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele şi bastoane, bice
şi articole de şelărie.
24. Ţesături şi înlocuitori de textile, cuverturi de
pat şi feţe de masă.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05366
22/07/2019
SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

WORLD FRIENDS
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(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
24.17.02; 29.01.15
(591) Culori revendicate:negru, alb, roşu,
galben, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase, ceasuri şi instrumente
pentru măsurarea timpului.

18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,

geamantane şi valize, umbrele şi bastoane, bice
şi articole de şelărie.

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate.
───────

(210)
(151)
(732)

24. Ţesături şi înlocuitori de textile, cuverturi de
pat şi feţe de masă.

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

(540)

M 2019 05368
22/07/2019
SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

35. Publicitate.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05367
22/07/2019
SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

AMERICAN BRANDS
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase, ceasuri şi instrumente
pentru măsurarea timpului.

18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,

geamantane şi valize, umbrele şi bastoane, bice
şi articole de şelărie.

24. Ţesături şi înlocuitori de textile, cuverturi de
pat şi feţe de masă.

BRANDS DAYS
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.07.02; 27.07.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase, ceasuri şi instrumente
de măsurarea timpului.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele şi bastoane, bice
şi articole de pielărie.
24. Ţesături şi înlocuitori de textile, cuverturi de
pat şi feţe de masă.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05369
22/07/2019
SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

ORIGINAL BRANDS

WORLD BRANDS
(531)

Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.13
(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase, ceasuri şi instrumente
de măsurarea timpului.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele şi bastoane, bice
şi articole de pielărie.
24. Ţesături şi înlocuitori de textile, cuverturi de
pat şi feţe de masă.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate.

M 2019 05370
22/07/2019
SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.07;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase, ceasuri şi instrumente
de măsurarea timpului.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele şi bastoane, bice
şi articole de pielărie.
24. Ţesături şi înlocuitori de textile, cuverturi de
pat şi feţe de masă.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate.
───────

───────
(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 05371
22/07/2019
ANTIBIOTICE SA, STR. VALEA
LUPULUI NR. 1, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, 707410, ROMANIA

IMUNOFIX

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Medicamente de uz uman şi veterinar,
produse farmaceutice de uz uman şi de uz
veterinar, suplimente alimentare, suplimente
dietetice.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05372
22/07/2019
LĂBUŢE FERICITE SPA SRL,
STR. SMARANDA BRĂESCU,
NR. 20, PARTER, SECTOR 1,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

Lăbuţe Fericite
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
animale, servicii de coafură canină, saloane de
îngrijire pentru animale de companie, servicii
prestate de saloane de frumuseţe pentru animale
de companie, servicii de consiliere cu privire la
îngrijirea animalelor de companie.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05373
22/07/2019
BANESCU CONSTANTIN EUGEN,
SAT POPEŞTI, NR. 136B, JUD.
ARGEŞ, COCU, ROMANIA
CAVESCU SI ASOCIATII SRL
, STR. GRIVIŢA, NR. 37E,
JUD. ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

ASR24 ASISTENTA
RUTIERA ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.07.01; 27.07.02; 26.02.03; 26.02.08;
29.01.12
(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Furnizarea de informaţii privind repararea
vehiculelor, închiriere de echipamente pentru
reparaţii, închiriere de echipamente de ridicat,
informaţii în domeniul reparaţiilor, închiriere şi
întreţinere de platforme de lucru, întreţinere şi
reparaţii de autovehicule pentru transportul de
pasageri, organizarea reparaţiei autovehiculelor
terestre, reparaţii pentru autovehicule, reparaţii
de vehicule, în special servicii de depanare,
reparaţii de vehicule avariate în urma
accidentelor, reparaţii de maşini, servicii de
consiliere cu privire la repararea autovehiculelor,
servicii de consiliere cu privire la repararea
vehiculelor, servicii de întreţinere şi reparaţii
pentru autovehicule, servicii oferite de staţii
service pentru repararea vehiculelor, servicii de
service pentru repararea vehiculelor.
39. Transport
de
călători,
consultanţă
profesională privind transportul, servicii de
coordonarea organizării de călătorii individuale şi
de grup, furnizare de informaţii rutiere şi de trafic,
furnizarea de informaţii referitoare la transportul
pasagerilor, furnizare de informaţii referitoare la
transportul rutier, furnizarea de date referitoare la
transportul de pasageri, furnizare computerizată
de informaţii de călătorie, depozitare de
vehicule, furnizarea de informaţii referitoare la
automobile pentru închiriere prin intermediul
internetului, furnizare de transport de pasageri
pe cale terestră, furnizare de vehicule închiriate
pentru transportul de pasageri, furnizare de
vehicule închiriate, furnizarea de informaţii
privind aspecte legate de călătorii, furnizarea de
informaţii despre călătorii, închiriere cu contract
de autovehicule, închiriere de automobile,
închiriere de autovehicule, închiriere de
autovehicule rutiere, închiriere de autovehicule
terestre, închiriere de mijloace de transport
rutier, închiriere de platforme de ridicare cu
autopropulsie folosite în scopuri de transport,
închiriere de remorci rutiere, închirieri de
vehicule pentru transport, închirieri de vehicule
pe bază de contract, închirieri de vehicule
de transport şi remorci, închirieri de maşini,
închirieri de camioane şi vehicule, închirieri de
automobile, închirieri de autovehicule, închirieri
(charter) de vehicule pentru călătorii, închirieri
(charter) de vehicule, închirieri (charter) de
vehicule terestre, închirieri (charter) de vehicule
pentru transport, închirieri (charter) de mijloace
de transport, închirieri (charter) de autovehicule,
închirierea mijloacelor de transport, închirierea
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de vehicule, închiriere de vehicule terestre,
închiriere de vehicule rutiere, închiriere de
vehicule pentru pasageri, închiriere de vehicule,
informaţii de călătorie, informaţii în domeniul
transportului, informaţii privind transportul,
rezervarea de locuri pentru călători, organizarea
de călătorii cu autocarul, organizarea de
călătorii cu avionul, planificarea computerizată a
distribuirii in materie de transporturi, organizarea
transporturilor rutiere, feroviare, maritime şi
aeriene de persoane, organizarea transportului,
organizarea transportului pasagerilor cu
maşina, organizarea transportului de pasageri,
organizarea transportului terestru, maritim şi
aerian, organizarea serviciilor de depanare de
vehicule, organizarea serviciilor de transport,
organizarea închirierii de vehicule, organizarea
remorcării vehiculelor, organizarea depanării
vehiculelor rămase în pană, organizare şi
intermediere de călătorii, organizare de închirieri
de vehicule, realizarea formalităţilor pentru
închirieri de vehicule, realizarea formalităţilor
pentru închirierea oricărui mijloc de transport,
servicii de recuperare de vehicule (remorcare),
servicii de remorcare, servicii de remorcare
de autovehicule, remorcarea de urgenţă a
automobilelor, rezervare de locuri pentru
călătorii, rezervare de locuri pentru călătorii
(transporturi), rezervare de maşini de închiriat,
rezervări de locuri pentru diverse forme
de transport, servicii computerizate privind
transportul, servicii computerizate de informare
privind călătorii, servicii computerizate de
rezervări pentru transportul pasagerilor, servicii
de agenţie privind organizarea transportului
de persoane, servicii de depozitare securizată
(transport), servicii de depanare de vehicule,
servicii de consultanţă în domeniul transportului,
servicii de consiliere referitoare la transportul
rutier, servicii de consiliere privind transportul,
servicii de asistenţă rutieră (transport), servicii
de închiriere, leasing şi închiriere tip charter
de vehicule, servicii de localizare a vehiculelor,
servicii de recuperare a autovehiculelor,
servicii de remorcare automobile, servicii de
valorificare a automobilelor grav avariate,
servicii de transporturi rutiere, servicii de
transport rutier pentru persoane, servicii de
transport rutier, servicii de transport rutier pentru
pasageri, servicii de transport de autovehicule,
servicii de transport al vehiculelor, servicii
de rezervare pentru închiriere de automobile,
servicii pentru operarea remorcherelor, servicii
pentru pasageri şi încărcături, servicii de
tractare cu autovehicule, servicii de tractare
de urgenţă de autovehicule sau camioane,
servicii de tractare de vehicule, transport cu
autoturismul, transportul pasagerilor, transport

terestru, transport şi depozitare, servicii de
asistenţă rutieră (transport), transport de
pasageri în vehicule cu şofer.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05374
22/07/2019
General Produnimex Srl, STR.
PUTUL LUI CRACIUN NR. 35A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 012133,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ATELIERUL LACATUSULUI
THE LOCKSMITH'S
WORKSHOP
(531)

Clasificare Viena: 14.05.01; 14.05.02;
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, organizare de ateliere și
seminare (instruire).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05375
22/07/2019
Zeelandia SRL, STR. DN 28, NR.
4, CADASTRAL 1015. CORP C1PARTER S, JUDEŢUL IAŞI , VALEA
LUPULUI, 707410, IAȘI, ROMANIA

PÂINE CU MEȘTEȘUG
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(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 05.07.02
(591) Culori revendicate:gri (PANTONE=7527
C), maro (PANTONE=7568 C),
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Pâine, Maia, faină și preparate din cereale,
pâine, produse de patiserie și cofetărie.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05376
22/07/2019
S.C. IULIA SCOP SERVICE
COMPANY S.R.L., STR. ROZELOR
NR. 5, JUDEŢ ARGEŞ, CURTEA
DE ARGEŞ, 115300, ARGEȘ,
ROMANIA
CABINET DE MARCI INVENTII
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL, BD-UL
REPUBLICII NR. 212, BL. 212,
SC. D, ET. 2, AP. 11, JUDEŢ
ARGEŞ, PITEŞTI, 110176, ARGEȘ,
ROMANIA

Iulia SCOP

(210)
(151)
(732)

(540)

Artizan Pâine cu maia naturală
(531)

Clasificare Viena: 02.01.11; 26.01.16;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 08.01.01
(591) Culori revendicate:albastru
(PANTONE=7477 C),
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Maia, faină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie.
───────

(210)
(151)
(732)

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate tv.
11. Frigidere, congelatoare, instalaţii frigorifice,
aparate de cafea, aparate de uscat părul, hote
electrice, aragazuri, centrale termice.
35. Servicii de agenţii de import-export,
administrarea
şi
gestionarea
afacerilor
comerciale, servicii de comerţ a produselor
electrocasnice prin magazine sau online.
37. Servicii de instalare, curăţare, reparaţii,
modificări şi întreţinere a aparatelor şi produselor
electrocasnice.

M 2019 05377
22/07/2019
Zeelandia SRL, STR. DN 28, NR.
4, CADASTRAL 1015. CORP C1PARTER S, JUDEŢUL IAŞI , VALEA
LUPULUI, 707410, IAȘI, ROMANIA

(540)

M 2019 05378
22/07/2019
TERRABISCO S.A., BLD.
PIERRE DE COUBERTIN NR. 3-5,
CLADIREA OFFICE BUILDING,
CAMERA 3L, 3J ŞI 3G, ET.
3, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

4 X 4 COVRIGI DE TEREN
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(531)

Clasificare Viena: 26.11.03; 27.07.02;
27.07.17; 27.05.01; 27.05.17; 01.15.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Covrigi.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05379
22/07/2019
CERNATESCU DAN-GEORGE
, STR. NEGRU VODA NR. 22,
JUDEŢ ARGEŞ, PITEŞTI, 110069,
ARGEȘ, ROMANIA

ATERRE
(531)

Clasificare Viena: 26.11.05; 26.04.01;
26.04.16; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
───────

ERATA

Referitor la depozitul M2019/04896, publicat în data de
11.07.2019, dintr-o eroare materială a fost omis cel de-al
doilea solicitant, corect fiind:

EUSEBIO DASCALU Str. Mihail Kogalniceanu nr. 14, bl. 1K,
sc. A, ap. 11, judeţ Braşov BRAŞOV RO.Brasov ROMANIA

ANGELICA DASCALU Str. Mihail Kogalniceanu nr. 14, bl. 1K,
sc. A, ap. 11, judeţ Braşov BRAŞOV RO.Brasov ROMANIA

