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Cereri Mărci publicate în 29/10/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 07442 22/10/2019 CENTRUL MEDICAL MASAYA

SRL
CLINICA MASAYA Tratam
cauza, nu doar simptomele!

2 M 2019 07503 22/10/2019 ICEBERG DISTRIBUTION SRL SPRINTER

3 M 2019 07504 22/10/2019 ICEBERG DISTRIBUTION SRL RODRIGO

4 M 2019 07505 22/10/2019 ICEBERG DISTRIBUTION SRL LINEKER

5 M 2019 07506 22/10/2019 APOLLONS FRANCHISE SRL APOLLONS ESTATE AGENTS

6 M 2019 07507 22/10/2019 MAIDAN EVENTS SRL STAŢIA UNIVERSITATE

7 M 2019 07508 22/10/2019 SC 1 IUNIE COMSERV 72 SRL LIYU

8 M 2019 07509 22/10/2019 S.C. ALPHAVILLE
DEVELOPMENT S.A.

ALPHAVILLE ARENA LIVE UP
TO YOUR DREAMS

9 M 2019 07511 22/10/2019 OANA GOMBOŞ Gentiletza

10 M 2019 07512 22/10/2019 ZARECCO TRADE S.R.L. ZZARECCO FURNITURE &
HOME DECOR

11 M 2019 07513 22/10/2019 ZARECCO TRADE S.R.L. ZZ

12 M 2019 07514 22/10/2019 RĂZVAN STAN one click away from being
famous

13 M 2019 07515 22/10/2019 ZARECCO TRADE S.R.L. ZARECCO

14 M 2019 07516 22/10/2019 S.C. Data Diggers Market
Research S.R.L.

My Voice by DataDiggers

15 M 2019 07517 22/10/2019 COBALAS CALIN DENTAL CATTED

16 M 2019 07518 22/10/2019 FLORIN LUCIAN PISLARU Fram

17 M 2019 07519 22/10/2019 ILHAN CAN KAROL TEKSTIL

18 M 2019 07520 22/10/2019 RAZVAN STAN FAMOUS CLICK

19 M 2019 07521 22/10/2019 ANDREEA-DIANA TANASESCU CULTURAL FASHION

20 M 2019 07522 22/10/2019 LOOPS ENTERTAINMENT SRL we all hype

21 M 2019 07523 22/10/2019 NICULINA PITTIŞ FLORIAN MOŢU PITTIŞ

22 M 2019 07524 22/10/2019 CREPES DU MONDE SRL-D Crêpes du Monde

23 M 2019 07525 22/10/2019 DOINA GEORGESCU Lmdc La maison de confiance

24 M 2019 07526 22/10/2019 ZAREA SA ZAREA FLORAL COLLECTION

25 M 2019 07527 22/10/2019 VIBROBLAST SRL VIBRO BLAST Updating your
technologies...
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2019 07528 22/10/2019 KOTANYI CONDIMENTE SRL CACAO KISS MY COFFEE

SPICE KOTANYI

27 M 2019 07529 22/10/2019 KOTANYI CONDIMENTE SRL CINNAMON DREAM MY
COFFEE SPICE KOTANYI

28 M 2019 07530 22/10/2019 KOTANYI CONDIMENTE SRL SALTED CARAMEL MY
COFFEE SPICE KOTANYI

29 M 2019 07531 22/10/2019 ASOCIATIA ROMANIAN GAME
DEVELOPERS ASSOCIATION

RGDA ROMANIAN GAME
DEVELOPERS ASSOCIATION

30 M 2019 07532 22/10/2019 SC TRUST PARTENER SRL GLAMPING

31 M 2019 07533 22/10/2019 ALEXANDRU VALENTIN
CRISTINOI

PULP SNACKS FRUITS &
VEGGIES REBORN

32 M 2019 07534 22/10/2019 Balbedoil SRL b

33 M 2019 07535 22/10/2019 NILBIDI TRANS SRL LIDORIA

34 M 2019 07536 22/10/2019 LA CASA RISTORANTE
PIZZERIA PANE DOLCE SRL

Acasă când nu ești acasă

35 M 2019 07537 22/10/2019 Ady-Lucian Niculiță FURNYSO the essence of unity

36 M 2019 07538 22/10/2019 METAL GLASS SRL METAL GLASS
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(210) M 2019 07442
(151) 22/10/2019
(732) CENTRUL MEDICAL MASAYA

SRL, STR. SFANTU GHEORGHE
NR.28 A, JUD.ILFOV, POPESTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET DE AVOCAT CAVESCU
ADRIAN , STR. GRIVIŢA NR. 37E,
JUDEŢUL ILFOV, OTOPENI, IF,
ROMANIA

(540)

CLINICA MASAYA Tratam
cauza, nu doar simptomele!

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.24;
24.11.03; 26.11.02

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii de analize
medicale, servicii ale clinicilor medicale, servicii
de îngrijiri medicale, furnizare de servicii
medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale, servicii de examinări medicale, servicii
de consultanţă legate de servicii medicale,
servicii medicale pentru tratamentul pielii, servicii
medicale de staţiuni balneare, servicii oferite
de clinici medicale, servicii pentru pregătirea
rapoartelor medicale, servicii medicale şi de
sănătate, servicii de caritate, respectiv furnizarea
de servicii medicale, servicii de recuperare
a informaţiilor medicale, servicii de furnizare
de informaţii medicale, servicii medicale de
evaluare a sănătăţii, servicii medicale de staţiune
de tratament, furnizare de informaţii despre
servicii medicale, servicii de consultanţă în
domeniul asistenţei medicale, servicii medicale
pentru diagnosticarea bolilor corpului omenesc,
servicii medicale oferite printr-o reţea de furnizori
de servicii medicale pe bază contractuală,
servicii medicale pentru tratamentul afecţiunilor

corpului omenesc, servicii de analize medicale
pentru diagnosticul cancerului, servicii medicale
de diagnostic (testare şi analiză), servicii
consultative privind aparate şi instrumente
medicale, servicii de clinici medicale şi de
sănătate, servicii de informaţii medicale furnizate
pe internet, servicii de analize medicale
pentru boli cardiovasculare, servicii medicale în
domeniul tratamentului durerilor cronice, servicii
de consiliere în materie de probleme medicale,
servicii medicale de şedere de sănătate la
fermă, servicii de consiliere în materie de
instrumente medicale, consultanţă şi servicii de
informaţii despre produse medicale, servicii de
teste medicale pentru diagnosticul şi tratamentul
bolilor, servicii de analize medicale pentru
diagnosticul şi pronosticul cancerului, servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru pacienţi, servicii de tratamente medicale
oferite de clinici şi spitale, servicii medicale
pentru îndepărtarea, tratamentul şi prelucrarea
măduvei osoase, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul şi prelucrarea sângelui
uman, servicii medicale pentru îndepărtarea,
tratamentul şi prelucrarea celulelor stem, servicii
medicale
pentru îndepărtarea, tratamentul şi prelucrarea
celulelor umane, servicii de analize medicale
în cadrul tratamentului pentru persoane,
servicii de clinici medicale de zi pentru copii
bolnavi, furnizare de servicii online de fişe
medicale, cu excepţia odontologiei, servicii de
asistenţă şi analize medicale referitoarea la
tratamentul pacienţilor, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul şi prelucrarea sângelui
din cordonul ombilical, servicii medicale şi
pentru sănătate referitoare la ADN, genetică şi
testarea genetică, servicii oferite de laboratoare
medicale pentru analiza probelor recoltate de la
pacienţi, servicii de analize medicale în cadrul
tratamentului pentru persoane, prestate de un
laborator medical, servicii oferite de laboratoare
medicale pentru analiza probelor de sânge
recoltate de la pacienţi.

───────

(210) M 2019 07503
(151) 22/10/2019
(732) ICEBERG DISTRIBUTION SRL,

ȘOS. PIPERA-TUNARI NR. 86-88,
VILA 8, SUBSOL, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)
SPRINTER
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Biscuiţi, biscuiţi cu cremă de cacao,
biscuiţi cu cremă cocos, biscuiţi cu creme
de culori şi arome diverse, produse de
patiserie şi cofetărie, dulciuri de diverse
sortimente (spume desert ciocolată baton
nuga cu caramel şi arahide învelită
în ciocolată,chec,napolitane,jeleuri,bomboane),
cafea, ceai, zahăr, orez, făină şi preparate făcute
din cereale.
35. Servicii de import, regruparea în avantajul
terţilor a produselor din clasa 30 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 07504
(151) 22/10/2019
(732) ICEBERG DISTRIBUTION SRL,

ȘOS. PIPERA-TUNARI NR. 86-88,
VILA 8, SUBSOL, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)
RODRIGO

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

30. Biscuiţi, biscuiţi cu cremă de cacao, biscuiţi
cu cremă cocos, biscuiţi cu creme de culori şi
arome diverse, produse de patiserie şi cofetărie,
dulciuri de diverse sortimente (spume desert,
ciocolată,ciocolata cu diverse umpluturi şi arome
diferite, baton nuga cu caramel şi arahide
învelită în ciocolată, chec, napolitane, jeleuri,
bomboane), cafea, ceai, zahăr, orez, făină şi
preparate făcute din cereale.
35. Servicii de import, regruparea în avantajul
terţilor a produselor din clasa 30 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 07505
(151) 22/10/2019
(732) ICEBERG DISTRIBUTION SRL,

ȘOS. PIPERA-TUNARI NR. 86-88,
VILA 8, SUBSOL, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)
LINEKER

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

30. Biscuiţi, biscuiţi cu cremă de cacao, biscuiţi
cu cremă cocos, biscuiţi cu creme de culori şi
arome diverse, produse de patiserie şi cofetărie,
dulciuri de diverse sortimente (spume desert,
ciocolată, baton nuga cu caramel şi arahide
învelită în ciocolată, chec, napolitane, jeleuri,
bomboane), cafea, ceai, zahăr, orez, făină şi
preparate făcute din cereale.
35. Servicii de import, regruparea în avantajul
terţilor a produselor din clasa 30(cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 07506
(151) 22/10/2019
(732) APOLLONS FRANCHISE SRL,

STR. BULEVARDUL DACIA NR.
39, ET.2, AP.2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

APOLLONS ESTATE AGENTS

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.01.01; 26.03.23; 26.11.25; 29.01.12

(591) Culori revendicate:rosu (Pantone
186C), gri

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

36. Afaceri imobiliare, agenţie imobiliară,
brokeraj imobiliar, franciză imobiliară.
42. Creare şi menţinere de site-uri web.
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───────

(210) M 2019 07507
(151) 22/10/2019
(732) MAIDAN EVENTS SRL, STR.

HIPODROMULUI NR. 27, COMUNA
CORBEANCA, JUDEŢ ILFOV, SAT
OSTRATU, ILFOV, ROMANIA

(540)

STAŢIA UNIVERSITATE

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 26.11.01;
26.11.10; 29.01.12

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

clase:
43. Servicii oferite de restaurante.

───────

(210) M 2019 07508
(151) 22/10/2019
(732) SC 1 IUNIE COMSERV 72

SRL, G-RAL PETRE POPOVAT
NR.19, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

LIYU

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.13.25; 26.11.03; 29.01.12

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

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie , topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de
stocare digitale sau analog, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
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dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 07509
(151) 22/10/2019
(732) S.C. ALPHAVILLE

DEVELOPMENT S.A., STR. BICAZ
NR. 1-5, PAVILIN ADMINISTRATIV,
TRONSON SUD, JUDETUL 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)

ALPHAVILLE ARENA LIVE
UP TO YOUR DREAMS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
07.11.25

(591) Culori revendicate:verde, alb

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa)
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 07511
(151) 22/10/2019
(732) OANA GOMBOŞ, BDUL.

THEODOR PALLADY NR. 24,
BL. R11, SC. A, ETAJ 4, AP.
19, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Gentiletza

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.13.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizare de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2019 07512
(151) 22/10/2019
(732) ZARECCO TRADE S.R.L., STR.

SOPORULUI NR. 13-15, SCARA B,
ET. 1, AP. 48, JUD. CLUJ
, CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, BL. C7, SC.3,
AP. 96, JUD. CLUJ, COMUNA
FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

ZZARECCO FURNITURE
& HOME DECOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17

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

20. Taburete mobile (mobilier), mobilier din
piele, unități de mobilier, mobilier din lemn,
fotolii rabatabile (mobilier), uși de mobile, mobile
de birou, dulapuri (mobilier), mobilier școlar,
rafturi de mobile, scrinuri (mobilier), tejghele
(mobilier), mobilier metalic, mobilier combinat,
mobilier încastrat, birouri (mobilier), scaune
înalte (mobilier), dulapuri ca mobilier, sertare
pentru mobilier, mobilier pentru depozitare,
birouri modulare (mobilier), mobilier din sticlă,
mobilă și mobilier, elemente de mobilier, mobilier
pentru dormitor, rafturi modulare (mobilier),
mobilier pentru șezut, sertare (piese de mobilier),
suporturi de cărți (mobilier), rafturi din lemn
(mobilier), mese de toaletă (mobilier), mobilier
încastrat pentru dormitor, unități de colț
(mobilier), piese de mobilier nemetalice, uși
de mobilier (nemetalice), suporturi (mobilier)
pentru televizoare, picioare de sprijin (mobilier),
suporturi pentru haine (mobilier), dulapuri pentru
papetărie (mobilier), rafturi (mobilier) din lemn,
uși glisante pentru mobilier, mânere nemetalice
pentru mobilier, mobilier casnic confecționat
din lemn, uși din sticlă pentru mobilier, piese
de asamblare pentru mobilier, uși din lemn
pentru mobilier, scaune ca mobilier de birou,
mobilier pentru cameră de zi, mobilier pentru
casă, birou și grădină, stații de lucru pentru
calculator (mobilier), paturi-canapea, fotolii,

fotolii rabatabile, fotolii umplute cu polistiren
(fotolii pară, fotolii puf), perne pentru fotolii.
24. Material textil (velur) pentru mobilier,
materiale țesute pentru mobilier, materiale textile
pentru mobilier, țesături pentru mobilier și
tapițerii, materiale textile folosite la fabricarea
mobilierului, materiale textile pentru fabricarea
obiectelor și accesoriilor de mobilier, materiale
țesute pentru fotolii, materiale textile utilizate
pentru acoperirea fotoliilor.
35. Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
de mobilă, piese de mobilier, oglinzi, rame,
decoraţiuni pentru casă, saltele, perne, lenjerii de
pat (exceptând transportul lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii putând fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
publicitate, organizarea de târguri, expoziţii şi
manifestări în scop comercial şi publicitar,
prezentarea produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul.
37. Servicii pentru montare de mobila, servicii de
recondiţionare, reparare si întreţinere de mobilă,
servicii pentru tapiţare de piese de mobilier.
40. Fabricare de mobilă la comandă, prelucrare
mobilier.
42. Proiectare piese de mobilier, design de
mobilier de birou.

───────
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(210) M 2019 07513
(151) 22/10/2019
(732) ZARECCO TRADE S.R.L., STR.

SOPORULUI NR. 13-15, SCARA B,
ET. 1, AP. 48, JUD. CLUJ
, CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ VLAD I. ANDA,
STR. PORII NR. 152, BL. C7, SC. 3,
AP. 96, JUDEŢUL CLUJ, COMUNA
FLOREŞTI, ROMANIA

(540)

ZZ

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

clase:
20. Taburete mobile (mobilier), mobilier din
piele, unități de mobilier, mobilier din lemn,
fotolii rabatabile (mobilier), uși de mobile, mobile
de birou, dulapuri (mobilier), mobilier școlar,
rafturi de mobile, scrinuri (mobilier), tejghele
(mobilier), mobilier metalic, mobilier combinat,
mobilier încastrat, birouri (mobilier), scaune
înalte (mobilier), dulapuri ca mobilier, sertare
pentru mobilier, mobilier pentru depozitare,
birouri modulare (mobilier), mobilier din sticlă,
mobilă și mobilier, elemente de mobilier, mobilier
pentru dormitor, rafturi modulare (mobilier),
mobilier pentru șezut, sertare (piese de mobilier),
suporturi de cărți (mobilier), rafturi din lemn
(mobilier), mese de toaletă (mobilier), mobilier
încastrat pentru dormitor, unități de colț
(mobilier), piese de mobilier nemetalice, uși
de mobilier (nemetalice), suporturi (mobilier)
pentru televizoare, picioare de sprijin (mobilier),
suporturi pentru haine (mobilier), dulapuri pentru
papetărie (mobilier), rafturi (mobilier) din lemn,
uși glisante pentru mobilier, mânere nemetalice
pentru mobilier, mobilier casnic confecționat
din lemn, uși din sticlă pentru mobilier, piese
de asamblare pentru mobilier, uși din lemn
pentru mobilier, scaune ca mobilier de birou,
mobilier pentru cameră de zi, mobilier pentru

casă, birou și grădină, stații de lucru pentru
calculator (mobilier), paturi-canapea, fotolii,
fotolii rabatabile, fotolii umplute cu polistiren
(fotolii pară, fotolii puf), perne pentru fotolii.
24. Material textil (velur) pentru mobilier,
materiale țesute pentru mobilier, materiale textile
pentru mobilier, țesături pentru mobilier și
tapițerii, materiale textile folosite la fabricarea
mobilierului, materiale textile pentru fabricarea
obiectelor și accesoriilor de mobilier, materiale
țesute pentru fotolii, materiale textile utilizate
pentru acoperirea fotoliilor.
35. Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
de mobilă, piese de mobilier, oglinzi, rame,
decoraţiuni pentru casă, saltele, perne, lenjerii de
pat (exceptând transportul lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii putând fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
publicitate, organizarea de târguri, expoziţii şi
manifestări în scop comercial şi publicitar,
prezentarea produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul.
37. Servicii pentru montare de mobila, servicii de
recondiţionare, reparare si întreţinere de mobilă,
servicii pentru tapiţare de piese de mobilier.
40. Fabricare de mobilă la comandă, prelucrare
mobilier.
42. Proiectare piese de mobilier, design de
mobilier de birou.

───────

(210) M 2019 07514
(151) 22/10/2019
(732) RĂZVAN STAN, STR. GĂRII NR.

8, CASA, JUD. CONSTANŢA,
COSTINEŞTI, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)
one click away

from being famous
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de agenție de publicitate, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată în
publicitate prin radio și televiziune, servicii de
publicitate furnizate de o agenție de publicitate la
radio și la televizor.
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41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2019 07515
(151) 22/10/2019
(732) ZARECCO TRADE S.R.L., STR.

SOPORULUI NR. 13-15, SCARA B,
ET. 1, AP. 48, JUD.CLUJ
ORAS: , CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)
ZARECCO

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

20. Taburete mobile (mobilier), mobilier din
piele, unități de mobilier, mobilier din lemn,
fotolii rabatabile (mobilier), uși de mobile, mobile
de birou, dulapuri (mobilier), mobilier școlar,
rafturi de mobile, scrinuri (mobilier), tejghele
(mobilier), mobilier metalic, mobilier combinat,
mobilier încastrat, birouri (mobilier), scaune
înalte (mobilier), dulapuri ca mobilier, sertare
pentru mobilier, mobilier pentru depozitare,
birouri modulare (mobilier), mobilier din sticlă,
mobilă și mobilier, elemente de mobilier, mobilier
pentru dormitor, rafturi modulare (mobilier),
mobilier pentru șezut, sertare (piese de
mobilier), suporturi de cărți (mobilier), rafturi
din lemn (mobilier), mese de toaletă (mobilier),
mobilier încastrat pentru dormitor, unități de
colț (mobilier), piese de mobilier nemetalice,
uși de mobilier (nemetalice), suporturi (mobilier)
pentru televizoare, picioare de sprijin (mobilier),
suporturi pentru haine (mobilier), dulapuri pentru
papetărie (mobilier), rafturi (mobilier) din lemn,
uși glisante pentru mobilier, mânere nemetalice
pentru mobilier, mobilier casnic confecționat
din lemn, uși din sticlă pentru mobilier, piese
de asamblare pentru mobilier, uși din lemn
pentru mobilier, scaune ca mobilier de birou,
mobilier pentru cameră de zi, mobilier pentru
casă, birou și grădină, stații de lucru pentru
calculator (mobilier), paturi-canapea, fotolii,
fotolii rabatabile, fotolii umplute cu polistiren
(fotolii pară, fotolii puf), perne pentru fotolii.

24. Material textil (velur) pentru mobilier,
materiale țesute pentru mobilier, materiale textile
pentru mobilier, țesături pentru mobilier și
tapițerii, materiale textile folosite la fabricarea
mobilierului, materiale textile pentru fabricarea
obiectelor și accesoriilor de mobilier, materiale
țesute pentru fotolii, materiale textile utilizate
pentru acoperirea fotoliilor.
35. Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
de mobilă, piese de mobilier, oglinzi, rame,
decoraţiuni pentru casă, saltele, perne, lenjerii de
pat (exceptând transportul lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii putând fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
publicitate, organizarea de târguri, expoziţii şi
manifestări în scop comercial şi publicitar,
prezentarea produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul.
37. Servicii pentru montare de mobilă, servicii de
recondiţionare, reparare si întreţinere de mobilă,
servicii pentru tapiţare de piese de mobilier.
40. Fabricare de mobilă la comandă, prelucrare
mobilier.
42. Proiectare piese de mobilier, design de
mobilier de birou.

───────

(210) M 2019 07516
(151) 22/10/2019
(732) S.C. Data Diggers Market

Research S.R.L., STR. WEINER
PALADA NR. 33C, JUD. ILFOV,
CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

(540)

My Voice by DataDiggers
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(531) Clasificare Viena: 16.01.25; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.12

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

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
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.

───────

(210) M 2019 07517
(151) 22/10/2019
(732) COBALAS CALIN, ŞOS. EROU

IANCU NICOLAE NR. 67A, VILA 11,
JUD. ILFOV
, VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

DENTAL CATTED

(531) Clasificare Viena: 26.04.16; 26.04.18;
24.13.25; 27.05.02; 27.05.10; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.12

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale.

───────

(210) M 2019 07518
(151) 22/10/2019
(732) FLORIN LUCIAN PISLARU, STR.

WEINER PALADA NR. 33 C,
COMUNA CHIAJNA, JUDEŢUL
ILFOV, SAT ROŞU, 077040, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Fram

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2019 07519
(151) 22/10/2019
(732) ILHAN CAN, CUMHURIYET

MAHALLESI, STR. ALPARSLAN
BUL NR. 16A, ATAKUM, SAMSUN,
ATAKUM, TURCIA

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

(540)
KAROL TEKSTIL

(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).
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35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ
online şi offline.

───────

(210) M 2019 07520
(151) 22/10/2019
(732) RAZVAN STAN, STR. GARII NR.

8, CASA, JUD. CONSTANŢA,
COSTINEȘTI, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

FAMOUS CLICK

(531) Clasificare Viena: 26.04.16; 26.04.18;
01.01.02; 26.01.01; 27.05.02; 27.05.17;
27.05.24

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

35. Servicii de agenție de publicitate, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată în
publicitate prin radio și televiziune, servicii de
publicitate furnizate de o agenție de publicitate la
radio și la televizor.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 07521
(151) 22/10/2019
(732) ANDREEA-DIANA TANASESCU,

STR. SERBAN BOGDAN STAN
NR. 3, BL. 311, SC. 1, ET. 1,
AP. 4, SECTOR 6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CULTURAL FASHION

(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 07522
(151) 22/10/2019
(732) LOOPS ENTERTAINMENT SRL,

STR. CERNA NR. 27, PARTER,
BL. C, SC. B, AP. 3, JUD. VALCEA,
RAMNICU VALCEA, 240565,
VALCEA, ROMANIA

(540)

we all hype

(531) Clasificare Viena: 26.11.07; 26.11.08;
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
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41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2019 07523
(151) 22/10/2019
(732) NICULINA PITTIŞ, CALEA

VICTORIEI NR. 12C, BL. A,
SC. A, ET. 6, AP. 27, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FLORIAN MOŢU PITTIŞ

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 27.05.01;
27.05.08

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

9. Aparate şi instrumente stiinţifice, de
cercetare, navigaţie , topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere şi 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.

15.  Instrumente muzicale, pupitre pentru note
şi pupitre pentru instrumente muzicale, baghete
pentru dirijori.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balena sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.
25. Articole de îmbrăcaminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
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.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călatorii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de teţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────
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(210) M 2019 07524
(151) 22/10/2019
(732) CREPES DU MONDE SRL-D,

STR. ISTRIEI NR. 28, BL. 42,
SC. 2, AP.54, PARTER, CAMERA
2, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Crêpes du Monde

(531) Clasificare Viena: 08.07.16; 27.05.01;
27.05.15

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de restaurante şi bistro, servicii oferite de baruri
și cafenele, servicii de catering.

───────

(210) M 2019 07525
(151) 22/10/2019
(732) DOINA GEORGESCU, BD. ION

MIHALACHE NR. 6, BL. 40,
SC. A, ET. 7, AP. 17, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Lmdc La maison de confiance

(531) Clasificare Viena: 27.05.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a articolelor
vestimentare din producţie proprie şi a unor
terţi (exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate
de magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de marketing, publicitate şi promovare, servicii
de cercetare şi informaţii de piaţă, promovare
de bunuri şi servicii ale terţilor prin intermediul
reţelelor de calculatoare şi de comunicaţii,
servicii de magazin fizic sau on-line de
comercializare cu amănuntul şi/sau cu ridicata.

───────
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(210) M 2019 07526
(151) 22/10/2019
(732) ZAREA SA, BDUL. BUCURESTII

NOI NR. 176, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
ZAREA FLORAL COLLECTION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2019 07527
(151) 22/10/2019
(732) VIBROBLAST SRL, BD. PIPERA

NR. 17, ET. 2, BIROUL NR. 4,
JUDEŢUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

VIBRO BLAST Updating
your technologies...

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01
(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).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (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).

───────

(210) M 2019 07528
(151) 22/10/2019
(732) KOTANYI CONDIMENTE SRL,

STR. AV. TRAIAN VASILE, NR. 61,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 012081,
ROMANIA

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

(540)

CACAO KISS MY
COFFEE SPICE KOTANYI

(531) Clasificare Viena: 05.07.01; 11.03.03;
02.09.01; 27.05.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roz, maro, roşu, gri
(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 servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 07529
(151) 22/10/2019
(732) KOTANYI CONDIMENTE SRL,

STR. AV. TRAIAN VASILE, NR. 61,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 012081,
ROMANIA

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

(540)

CINNAMON DREAM MY
COFFEE SPICE KOTANYI

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 05.07.01;
11.03.03; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, maro
(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 servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 07530
(151) 22/10/2019
(732) KOTANYI CONDIMENTE SRL,

STR. AV. TRAIAN VASILE, NR. 61,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 012081,
ROMANIA

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

(540)

SALTED CARAMEL MY
COFFEE SPICE KOTANYI

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 05.07.01;
11.03.03; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:maro, albastru
(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 servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 07531
(151) 22/10/2019
(732) ASOCIATIA ROMANIAN GAME

DEVELOPERS ASSOCIATION,
STR. EMIL GÂRLEANU NR.
11, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

RGDA ROMANIAN GAME
DEVELOPERS ASSOCIATION

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.25

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în
folosul terţilor, a unei game variate de bunuri
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate prin
intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului (solicităm protecţie pentru întreaga

listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 07532
(151) 22/10/2019
(732) SC TRUST PARTENER SRL , STR.

ALEXANDRU LĂPUŞNEANU NR.
58, JUDEŢUL NEAMŢ
, PIATRA NEAMŢ, 610219, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)
GLAMPING

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

37. Construire de locuri de cazare pentru turism.
39. Servicii de turism.

───────

(210) M 2019 07533
(151) 22/10/2019
(732) ALEXANDRU VALENTIN

CRISTINOI, STR. CONSTANTIN
BRÂNCUȘI NR. 11, BL. D16, SC. 6,
AP. 231, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PULP SNACKS FRUITS
& VEGGIES REBORN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
05.07.17; 05.03.13

(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,
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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).

───────

(210) M 2019 07534
(151) 22/10/2019
(732) Balbedoil SRL, STR. CSALΌKA

NR. 3, JUD. HARGHITA,
ODORHEIU SECUIESC, 535600,
HARGHITA, ROMANIA

(740) INTEGRATOR CONSULTING SRL,
STR. DUNĂRII NR. 25, BL. C1, AP.
5, JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400593, CLUJ, ROMANIA

(540)

b

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
27.05.08; 26.05.01

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

1. Hidrocarburi şi derivaţi ai acestora, alcooli,
esteri, răşini artificiale în stare brută, antigel,
agenţi de răcire, aditivi chimici pentru
combustibili de iluminat, parafină, sulf, produse
petrochimice, etilenă, propilenă, butadienă,
polietilenă, polipropilenă, cocs de petrol mineral,
solvenţi şi diluanţi pentru vopsele şi conservanţi,
polimeri de compuşi organici pentru industria
de mase plastice, combustibil pentru gătit şi
de încălzire, butan, propan, produse chimice
utilizate în domeniul ştiinţei şi industriei
fotografiei, precum şi în agricultură, horticultură
şi silvicultură, răşini artificiale şi sintetice,
materiale plastice în stare brută sub formă de
pulberi, lichide sau paste, îngrăşăminte (naturale
şi artificiale), compoziţii de stingere a incendiilor,

adezivi folosiţi în industrie, hidrocarburi şi derivaţi
ai acestora, alcooli, esteri, răşini artificiale
în stare brută, antigel, agenţi de răcire,
aditivi pentru combustibili de iluminat, aditivi
chimici pentru uleiuri de călire, carburanţi şi
păcura, solvenţi, gaz de sinteză, parafină,
sulf, produse petrochimice etilenă, propilenă,
butadienă, polietilenă, polipropilenă, cocs de
petrol mineral, solvenţi şi diluanţi pentru vopsele
şi conservanţi.
2. Vopsele, lacuri, substanţe de protecţie contra
ruginii şi contra deteriorării lemnului, uleiuri anti-
coroziune, coloranţi, răşini naturale, ulei pentru
conservarea lemnului.
3. Preparate pentru albit și alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare și şlefuire, preparate abrazive pentru
şlefuire vehicule şi de vopsire a vehiculelor,
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice.
4. Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi,
combustibili inclusiv benzină pentru motoare şi
iluminat, toate produsele menţionate mai sus
incluzând ţiţei, gaze naturale, gaze lichefiate,
gaze petroliere, gaze de sondă, gaze solidificate,
petrol, lumânări de veghe, fitiluri, ceară, parafină,
cerezina, ozocherită, petrol, uleiuri, respectiv
uleiuri compresoare, uleiuri de turbine, uleiuri de
foraj şi alte uleiuri cu scop special industrial şi
a altor lubrifianţi de lubrifiere, benzină, motorină,
uleiuri diesel, uleiuri pentru încălzire, uleiuri de
cablu de izolare şi uleiuri cu destinaţie specială
pentru utilizări electrice, gaz de încălzire.
17. Cauciuc, gutaperca, azbest, mică, materiale
plastice în formă extrudată pentru a fi
utilizate în procesul de fabricaţie, materiale
de ambalare, materiale izolatoare, conducte
flexibile, nemetalice, uleiuri de transformator.
29. Ulei de gătit (ulei alimentar).
37. Construirea şi întreţinerea echipamentelor
şi instalaţiilor pentru transportul, depozitarea,
prelucrarea şi utilizarea de petrol brut, gaze
naturale şi produse fabricate din acestea,
construcţia de instalaţii de a furniza altora gaz,
energie electrică, căldura generată de gaze şi
petrol, şi produse petroliere şi gaze de toate
tipurile, construcţie şi întreţinere, curăţare şi
inspecţie a instalaţiilor de extragere, livrare, de
prelucrare sau de vânzare hidrocarburi, petrol
brut, gaze naturale, gaze şi produse din aceste
materiale, construcţia de instalaţii de extracţie şi
prelucrare de minerale radioactive, în special de
uraniu şi toriu, precum şi toate activităţile legate
de construcţie, construcţia de instalaţii pentru
căutarea, extragerea, prelucrarea, distribuirea şi
exploatarea ţiţeiului, bitum de toate tipurile, de
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gaze naturale şi materii prime minerale, foraj
pentru alţii.
39. Transportul şi depozitarea de petrol brut,
gaze naturale şi produse derivate din acestea,
închirierea de garaje, transportul de lichide şi
gaze cu conţinut de hidrocarburi, distribuirea de
ţiţei, bitum de toate tipurile, de gaze naturale
şi materii prime minerale, furnizarea de gaz,
energie electrică, căldura generată de gaze
şi petrol, produse petroliere şi gaze de toate
tipurile, furnizare şi distribuţie de carburanţi.
40. Prelucrarea şi exploatarea de ţiţei, bitum de
toate tipurile, de gaze naturale şi materii prime
minerale, generarea de gaze şi electricitate,
servicii de rafinărie pentru tratarea petrolului,
rafinarea produselor petroliere, prelucrarea şi
producţia de energie, toate serviciile menţionate
mai sus care include prelucrarea şi producţia de
gaz, gaze petroliere lichefiate şi gaze naturale
lichefiate, servicii de exploatare a energiei
secundare.

───────

(210) M 2019 07535
(151) 22/10/2019
(732) NILBIDI TRANS SRL, STR. MIHAIL

KOGALNICEANU NR. 115, BL.
A1, AP. 60, JUD. BRĂILA, BRĂILA,
810060, BRĂILA, ROMANIA

(540)
LIDORIA

(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.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou

───────

(210) M 2019 07536
(151) 22/10/2019
(732) LA CASA RISTORANTE PIZZERIA

PANE DOLCE SRL, STR.
LUNCII NR. 19, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400633, CLUJ,
ROMANIA

(540)
Acasă când nu ești acasă

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată), publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2019 07537
(151) 22/10/2019
(732) Ady-Lucian Niculiță, STR.

BOGDANEASA NR. 11BIS, JUD.
SUCEAVA, GURA HUMORULUI,
SUCEAVA, ROMANIA

(740) DEVIMARK API SRL, B-DUL
CAROL I NR. 4, CORP A, ET. 1,
BIROU 107, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

FURNYSO the
essence of unity

(531) Clasificare Viena: 03.13.16; 27.05.01;
27.05.17

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, faină și preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie și
cofetărie, ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte
înghețate comestibile, zahăr, miere, sirop de
melasă, sare, condimente, mirodenii, plante
aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 07538
(151) 22/10/2019
(732) METAL GLASS SRL, STR.

CRISAN NR.19, JUD. SUCEAVA,
FĂLTICENI, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL
, STR. GRIVIŢA, NR. 37E,
JUD. ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

METAL GLASS

(531) Clasificare Viena: 26.04.05; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.22; 29.01.12

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

clase:
37. Servicii de înlocuire a ferestrelor, aplicarea
de folie de siguranță pe geamuri, construcție
de sere (montare și închidere cu geamuri),
construcții de grădină (montare și închidere
cu geamuri), instalare de ferestre, instalare
de folii pentru geamuri, instalare de garnituri
pentru ferestre, instalare de geamuri, instalare
de geamuri secundare, instalare de geamuri și
unități de geamuri, instalare de jaluzele, instalare
de rame de ferestre, instalare de structuri
de construcții cu sticlă, instalare de învelișuri
protectoare pentru geamuri, montare de geamuri
duble, montare de geamuri în florării (sere), la
ferestre, la uși și în sere, montare de sticlă de
geamuri, montare de sticlă izolantă în florării
(sere), la ferestre, la uși și în sere, montare
și reparații de jaluzele, înlocuirea de rame
pentru ferestre, întreținere de ferestre, renovarea
ferestrelor, reparare de jaluzele, reparații de
ferestre, servicii ale geamgiilor, servicii de
instalații și reparații de panouri din sticlă, servicii
de montare de sticlă de geamuri pentru clădiri,
spălarea ferestrelor, termoizolare de ferestre,
vopsire de rame pentru ferestre.
40. Fabricare la comandă de elemente de
construcție din oțel, fabricare la comandă de
elemente de construcție prefabricate, fabricarea
la comandă de componente termoplastice,
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fabricație la comandă de componente turnate,
servicii de fabricare de jaluzele la comandă,
servicii de fabricare și de finisare de metale,
tâmplărie (producție la comandă), tâmplărie
(fabricare la comandă).

───────


