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Cereri Mărci publicate în 01/07/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

INTERNATIONAL GROUP
S.R.L.

EXTRA MALL

6 M 2019 04621 24/06/2019 SC VINCON VRANCEA SA Sempre Rose

7 M 2019 04633 24/06/2019 KREATYVE ALAD SRL Delicii Turcesti

8 M 2019 04634 24/06/2019 SC LAVANDA LAND&LIFE SRL Festivalul Lavandei Madaras

9 M 2019 04635 24/06/2019 SC LAVANDA LAND&LIFE SRL Festivalul Lavandei

10 M 2019 04636 24/06/2019 SC BRUTALSTACS SRL BRUTAL STACS Est. 2017

11 M 2019 04637 24/06/2019 SC LAVANDA LAND&LIFE SRL TĂRÂMUL LAVANDEI

12 M 2019 04638 24/06/2019 KINETICART CLINIC
TARGOVISTE SRL

PLAY ART MAGIC MAGIA
COPILARIEI

13 M 2019 04639 24/06/2019 TOPEDLIN SRL Top

14 M 2019 04640 24/06/2019 KMW SYSTEMS SRL surnia

15 M 2019 04642 24/06/2019 ANCORA COM SRL ANCORA COM

16 M 2019 04643 24/06/2019 S.C. POLICROM S.R.L. POLICROM Dăm formă și
culoare ambalajelor tale!

17 M 2019 04644 24/06/2019 ASOCIATIA PROPRIETARILOR
SI ADMINISTRATORILOR
DE PADURI DIN ESTUL
TRANSILVANIEI

APAPET Asociația Proprietarilor
și Administratorilor de Păduri din
Estul Transilvaniei

18 M 2019 04646 24/06/2019 SC ISO RIHNER PLUS SRL ISORIHNER

19 M 2019 04647 24/06/2019 OPRISAN DOREL SORIN PIZZERIA MAMMA MIA

20 M 2019 04648 24/06/2019 AMOS PRESS SRL BULETINUL BUCURESTI

21 M 2019 04649 24/06/2019 ALEXANDRU MOCANESCU AZAR

22 M 2019 04650 24/06/2019 SC NEOMAX SALES SRL GRILLOUMI Proaspătă La Tigaie
Pe grătar Rasă

23 M 2019 04651 24/06/2019 DENISS ANA MARIA ADAM
AURELIA BEATRICE
MERCADO

NASCUT PENTRU SPORT

2 M 2019 04662 24/06/2019 EMANUELA-CRISTINA BILEC BUN BUN!

3 M 2019 04663 24/06/2019 REMUS-FLORIN PELA VANGABOND

4 M 2019 04664 24/06/2019 SC WESTACO SRL KUKY

5 M 2019 04526 24/06/2019 VV TELESTAR

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 04661 24/06/2019 STEFAN GEORGESCU Soț pentru o oră
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2019 04652 24/06/2019 INNOCENS CONCEPT STORE

SRL
InnocenS

25 M 2019 04653 24/06/2019 RAMONA MUȘOIU PU PATRICK UOMO Sempre
Memorabile

26 M 2019 04654 24/06/2019 STOA CREATIVES SRL TABLON

27 M 2019 04655 24/06/2019 S.C. URGENT CURIER S.R.L. URGENT curier

28 M 2019 04656 24/06/2019 BIOLIFE CAVIAR SRL BIOLIFE CAVIAR

29 M 2019 04657 24/06/2019 SC EMIRATECH SOLUTIONS
SRL

azura.ro house water

30 M 2019 04658 24/06/2019 Hochland SE Hochland perluţe de brânză cu
smântână

31 M 2019 04659 24/06/2019 SC SHOPMANIA NET SRL MerchantPro

32 M 2019 04660 24/06/2019 SUMEC SECURITY SRL SUMEC SECURITY

33 M 2019 04665 24/06/2019 TAMÁS TORÓ HAMVAS BÉLA BORKLUB
BRASSÓ

34 M 2019 04666 24/06/2019 TAMÁS TORÓ KRONSTADT FAIR ARTS.
CRAFTS. FOOD

35 M 2019 04667 24/06/2019 TAMÁS TORÓ GYERMEKFESZTIVÁL BRASSÓ

36 M 2019 04668 24/06/2019 TAMÁS TORÓ MAGYAR SZINHÁZFESZTIVÁL
BRASSÓ
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IUNIE NR. 27, BL. H3, AP.16, JUD.
VRANCEA, FOCȘANI, VRANCEA,
ROMANIA

(540)
Soț pentru o oră

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

37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații, servicii de reparaţii gospodăreşti.
44. Grădinărit peisagistic.

───────

STR. POŞTEI NR. 24,COMUNA
DUDEŞTII NOI, JUD. TIMIŞ, SAT
DUDEŞTII NOI , TIMIȘ, ROMANIA

(740) SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR
1,, BUCUREŞTI, 010497

(540)

BUN BUN!

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 27.05.24

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de restaurant şi bistro, servicii oferite de un
bar, snack-baruri, cafenea, servicii de catering,
servicii de cazare temporară

───────

MARTIR GABRIELA TAKO NR.
0, BL. A63, SC. C, APT. 2, JUD.
TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR
1,, BUCUREŞTI, 010497

(540)

VANGABOND

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 08.07.04;
27.05.02; 27.05.17; 27.05.24

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de restaurant şi bistro, servicii oferite de un
bar, snack-baruri, cafenea, servicii de catering,
servicii de cazare temporară.

───────

GRIVIȚEI, NR. 11, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010701, ROMANIA

(540)
KUKY

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

16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen şi materiale pentru artişti,
pensule, materiale didactice şi de instruire,

(210) M 2019 04661
(151) 24/06/2019
(732) STEFAN GEORGESCU, ALEEA 1

(210) M 2019 04663
(151) 24/06/2019
(732) REMUS-FLORIN PELA, STR.

(210) M 2019 04662
(151) 24/06/2019
(732) EMANUELA-CRISTINA BILEC,

(210) M 2019 04664
(151) 24/06/2019
(732) SC WESTACO SRL, CALEA
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foi, folii şi pungi din material plastic pentru
împachetare şi ambalare, caractere şi clişee
tipografice.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
genţi de voiaj şi de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnaşament şi
articole de şelărie, zgărzi, lese şi îmbrăcăminte
pentru animale.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, 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.
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizare de călătorii
40. Tratament de materiale.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2019 04526
(151) 24/06/2019
(732) VV TELESTAR INTERNATIONAL

GROUP S.R.L., SPL.
INDEPENDENŢEI NR. 319E,
CLADIRE B, OB. 6A, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

EXTRA MALL

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24

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

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

───────

(210) M 2019 04621
(151) 24/06/2019
(732) SC VINCON VRANCEA SA, STR.

AVÂNTULUI NR. 12, JUDEŢUL
VRANCEA, FOCŞANI, 620075,
ROMANIA

(540)

Sempre Rose

(531) Clasificare Viena: 25.12.25; 25.05.03;
26.11.25; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.13
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(591) Culori revendicate:roz (Pantone
2437U), bej (Pantone 7562U), negru

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2019 04633
(151) 24/06/2019
(732) KREATYVE ALAD SRL, STR.

DOICEȘTI NR. 27E, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, 200691, DOLJ,
ROMANIA

(740) SC APPELLO BRANDS SRL ,
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SB,
ROMANIA

(540)

Delicii Turcesti

(531) Clasificare Viena: 06.07.05; 06.07.25;
03.07.16; 03.07.24; 27.05.01; 29.01.01

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

clase:
30. Specialități de patiserie, rahat turcesc,
rahat turcesc acoperit cu ciocolată, produse
de patiserie, pateuri (produse de patiserie),
pricomigdale (produse de patiserie), amestecuri
de patiserie, prăjiturici uscate (produse de
patiserie), produse de patiserie, produse de
patiserie proaspete, produse de patiserie
aromate, rulouri (produse de patiserie), produse
de patiserie congelate, amestecuri preparate
de patiserie, pateuri (produse de patiserie),
produse de patiserie conținând creme, produse
de patiserie cu migdale, deserturi preparate
(produse de patiserie), produse de patiserie
cu fructe, produse de patiserie cu ciocolată,
produse de patiserie daneze din foitaj, produse
de patiserie umplute cu fructe, produse de
patiserie din cocă sfărâmicioasă, rulouri de

primăvară (produse de patiserie), preparate
aromatice pentru produse de patiserie, produse
de patiserie conținând creme și fructe, produse
de patiserie care conțin fructe, produse de
patiserie cu umpluturi de fructe, produse din
patiserie congelate umplute cu carne, produse
de patiserie din făină de cartofi, produse de
patiserie din legume și carne, produse de
patiserie conținând legume și pește, produse
de patiserie pe bază de portocale, produse
de patiserie cu semințe de mac, produse de
patiserie din foitaj care conțin șuncă, produse
de patiserie cu termen mare de valabilitate,
produse de patiserie congelate cu umplutură
de legume, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), produse de patiserie
congelate umplute cu carne și legume, produse
de patiserie conținând legume și carne de
pasăre, înghețată, aluat înghețat, șerbeturi
(înghețată), dulciuri înghețate, înghețată de iaurt
(înghețate), înghețate moi, gheață, înghețată,
iaurt înghețat și șerbeturi, înghețată pe băț,
înghețate tip sorbet, înghețate pe băț, conuri
pentru înghețată, cornete pentru înghețată,
batoane de înghețată, înghețate și dulciuri,
sosuri pentru înghețată, înghețată din lapte,
înghețate și gheață, înghețată de fructe, torturi
de înghețată, produse de cofetărie înghețate
care conțin înghețată, preparate aromatice
pentru înghețate, produse de cofetărie înghețate,
înghețate comestibile de fructe, amestecuri de
șerbet (înghețate), prăjituri din iaurt înghețat,
înghețate cu aromă de ciocolată, produse
de cofetărie înghețate (nemedicamentoase),
produse de cofetărie cu înghețată, cafea, cafea
măcinată, cafea solubilă, cafea aromată, cafea
cu lapte, amestecuri de cafea, cafea cu gheață,
cafea cu ciocolată, arome de cafea, cafea gata
preparată, cafea preparată și băuturi pe bază de
cafea, amestecuri de esențe de cafea și extracte
de cafea, băuturi pe bază de cafea, amestecuri
de cafea și cicoare, înlocuitori de cafea (surogate
de cafea sau preparate din plante folosite în loc
de cafea), băuturi pe bază de înghețată, pateuri
de foietaj, coșulețe din foietaj pentru umplere cu
diverse garnituri.
32. Băuturi carbonatate înghețate, băuturi
răcoritoare cu aromă de cafea, apă (băuturi),
băuturi nealcoolice, sorbeturi (băuturi), băuturi
de fructe, băuturi carbogazoase dulci, șerbeturi
din fructe (băuturi), băuturi pe bază de bere,
băuturi pe bază de fructe, smoothie (băuturi
nealcoolice din fructe), băuturi cu suc de
ghimbir, siropuri pentru prepararea băuturilor
răcoritoare, băuturi nealcoolice cu aromă de
ceai, amestec de sucuri de fructe, apă
carbogazoasă îmbogățită cu vitamine (băuturi),
apă cu arome, ape cu aromă de fructe,
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apă cu orz și lămâie, apă de nucă de
cocos ca băutură, apă îmbogățită nutritiv, apă
îmbogățită cu minerale (băuturi), apă minerală
aromatizată, apă potabilă cu vitamine, apă
tonică, apă pe bază de orz și portocale, băuturi
carbonatate înghețate, băuturi cu gheață cu
conținut de fructe, băuturi de fructe, băuturi
din legume, băuturi din orez integral, nefiind
înlocuitori de lapte, băuturi pe bază de orez,
nefiind înlocuitori de lapte, băuturi pe bază
de ovăz (nefiind înlocuitori de lapte), băuturi
pe bază de soia, altele decât înlocuitori de
lapte, băuturi pe bază de cocos, băuturi cu
suc de ghimbir, băuturi pe bază de fructe,
băuturi funcționale pe bază de apă, băuturi
pentru sportivi, băuturi îmbogățite cu proteine
pentru sportivi, concentrate de sucuri de fructe,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, esențe pentru fabricarea băuturilor,
extracte pentru prepararea băuturilor, extracte
de hamei pentru prepararea unor băuturi,
nectaruri de fructe, nealcoolice, preparate
dizolvabile pentru prepararea băuturilor, siropuri
pentru pregătirea băuturilor nealcoolice, sirop de
malț pentru băuturi, siropuri pentru pregătirea
băuturilor cu arome de fructe, siropuri pentru
preparat ape minerale aromatizate, siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, smoothie (băuturi nealcoolice din
fructe), smoothies conținând cereale și ovăz,
vinuri nealcoolice.
35. Servicii de vânzare cu ridicata referitoare
la dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la dulciuri, organizare de expoziții și
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare și coordonare de evenimente
promoționale de marketing pentru terți, servicii
de comandă online în domeniul restaurantelor
care oferă mâncare la pachet și livrare
la domiciliu, organizare de evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
plasate prin telefon sau calculator, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de cofetărie, organizare
de târguri comerciale, realizare de târguri
comerciale, organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, servicii ale agențiilor
de import.

43. Servicii de catering, servicii de catering
mobil, servicii de catering pentru banchete,
servicii de catering pentru petreceri, servicii
de catering pentru spații special amenajate
pentru conferințe, servicii de catering pentru
petreceri de zile de naștere, servicii de catering
pentru spații special amenajate pentru târguri
și expoziții, servicii de catering pentru săli/
spații special amenajate pentru expoziții, servicii
oferite de restaurante de delicatese, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
de restaurant cu servire la pachet, servire de
alimente și băuturi, asigurarea de hrană și
băuturi, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
servicii de catering, servicii de catering mobil,
servicii de catering hotelier, servicii de catering în
exterior, servicii de catering pentru petreceri de
zile de naștere, servicii de catering pentru case
de oaspeți, servicii de catering pentru centre de
conferințe, servicii de catering pentru săli spații
special amenajate pentru expoziții, servicii de
catering pentru oferirea de mâncare specifică
bucătăriei europene, servicii de catering pentru
spații special amenajate pentru târguri și
expoziții.

───────

(210) M 2019 04634
(151) 24/06/2019
(732) SC LAVANDA LAND&LIFE SRL,

STR. REMETEA NR. 200/7, JUD.
MUREȘ, TÂRGU MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE, NR. 51, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
Festivalul Lavandei Madaras

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 04635
(151) 24/06/2019
(732) SC LAVANDA LAND&LIFE SRL,

STR. REMETEA NR. 200/7, JUD.
MUREȘ, TÂRGU MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE, NR. 51, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
Festivalul Lavandei

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 04636
(151) 24/06/2019
(732) SC BRUTALSTACS SRL, STR.

JEAN TEXIER NR. 23, CAMERA
1, ET. 2, AP. 3-U.I.1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE, NR. 51, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

BRUTAL STACS Est. 2017

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.23;
02.09.23; 24.01.05; 24.01.08; 23.01.01;
23.01.25

(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
produse 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).
38. Telecomunicaţii (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
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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 04637
(151) 24/06/2019
(732) SC LAVANDA LAND&LIFE SRL,

STR. REMETEA NR. 200/7, JUD.
MUREȘ, TÂRGU MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE, NR. 51, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

TĂRÂMUL LAVANDEI

(531) Clasificare Viena: 06.01.02; 06.01.04;
06.19.09; 27.05.01; 29.01.14; 01.15.11

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
maro, mov

(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).
4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi
fitile pentru iluminat (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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).
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).
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).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizare de călătorii (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).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
24/06/2019

(210) M 2019 04638
(151) 24/06/2019
(732) KINETICART CLINIC

TARGOVISTE SRL, BDUL.
REGELE CAROL I NR. 36, JUD.
DÂMBOVIȚA, TÂRGOVIȘTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE, NR. 51, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

PLAY ART MAGIC
MAGIA COPILARIEI

(531) Clasificare Viena: 02.05.23; 01.01.02;
24.17.25; 26.03.04; 27.05.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru, roz,
portocaliu, verde

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

28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun (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).
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 04639
(151) 24/06/2019
(732) TOPEDLIN SRL, BDUL. 1MAI, BL.

25, SC. C, PARTER, AP. SP, NR.
4, JUD. VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE, NR. 51, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Top

(531) Clasificare Viena: 26.04.07; 26.04.18;
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu, galben, 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).

───────
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(210) M 2019 04640
(151) 24/06/2019
(732) KMW SYSTEMS SRL, STR.

SÂMBETEI NR. 6, JUD. IAȘI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

(740) 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

(540)

surnia

(531) Clasificare Viena: 03.07.17; 03.07.05;
03.07.24; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
306 C), negru (Pantone Black 70)

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

6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armatură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigație, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învățare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuției 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 funcționează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere şi dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măști pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, clești de nas pentru

scufundări sau înot, mănuși pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de uz
sanitar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Constructii de clădiri, reparații, servicii de
instalații.

───────

(210) M 2019 04642
(151) 24/06/2019
(732) ANCORA COM SRL, STR.

TIBERIU RICCI NR. 2, BL. B, ET.
P, AP. 1, JUD. SIBIU, CISNĂDIE,
555300, SIBIU, ROMANIA

(540)

ANCORA COM

(531) Clasificare Viena: 24.01.05; 24.01.15;
27.05.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2195 C), galben (Pantone 13 0859
TCX), negru (Pantone 20 0200 TPM),
alb

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

45. Servicii oferite de către agenții de pază
pentru magazine, servicii de pază pe timp de
noapte, servicii de pază pentru infrastructuri,
servicii de pază și protecție, servicii de pază
contractuale, servicii de pază antiefracție, servicii
de pază

───────
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(210) M 2019 04643
(151) 24/06/2019
(732) S.C. POLICROM S.R.L., STR.

ROZELOR NR. 37, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

POLICROM Dăm formă și
culoare ambalajelor tale!

(531) Clasificare Viena: 26.01.06; 24.07.01;
24.07.23; 27.05.01

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

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

35. Servicii de intermediere de afaceri și de
consultanță, în domeniul imprimării pe diferite
suporturi, servicii de comerț pentru ambalaje.
40. Servicii de imprimare pe diferite suporturi,
servicii de furnizare de informații cu privire la
serviciile de imprimare.

───────

(210) M 2019 04644
(151) 24/06/2019
(732) ASOCIATIA PROPRIETARILOR

SI ADMINISTRATORILOR
DE PADURI DIN ESTUL
TRANSILVANIEI, STR. KOSSUTH
LAJOS NR. 36, JUD. HARGHITA,
GHEORGHIENI, HARGHITA,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT CONSULTING
SRL, STR. TEPES VODA NR.
130, ET. 1, AP. C1, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

APAPET Asociația
Proprietarilor și

Administratorilor de Păduri
din Estul Transilvaniei

(531) Clasificare Viena: 05.01.01; 01.03.02;
01.03.06; 01.07.06; 27.05.01

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

41. Servicii educaționale/servicii de instruire
în vederea responsabilizării societății civile
în protejarea fondului forestier și utilizarea
judicioasă a resurselor forestiere.
42. Efectuarea de studii cu privire la proiectele
tehnice privind fondul forestier, managementul
ariilor protejate, activități de cercetare-dezvoltare
în domeniul silviculturii, care să deservească
fondul forestier, realizarea documentațiilor și
studiilor necesare în scopul valorificării tuturor
resurselor de pe urma fondului forestier,
realizarea de analize specifice privind înmulțirea
arborilor (capacitate de germinatie, calitate),
îmbunătățirea managementului pădurilor prin
certificarea fondului forestier și coordonarea
tehnică globală al acestui proces, în conformitate
cu normele tehnice naționale și internaționale.
44. Restaurarea de habitate forestiere,
asigurarea continuității existenței ecosistemelor
forestiere naturale în toată integritatea lor,
servicii de control al dăunătorilor pentru
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silvicultură, servicii de pepinieră - activități
de colectare de semințe forestiere, producere
puieți, păstrarea semințelor, colectarea fructelor
de pădure, tratarea arborilor, activități de
gospodărire (plantarea arborilor), dezvoltarea
fondului forestier, de conservare a biodiversității
și protecție a florei și faunei ocrotite ce se
regăsesc în fondul forestier.
45. Asigurarea reprezentării juridice a membrilor
asociați în instanțele din România și din
străinătate (servicii juridice).

───────

(210) M 2019 04646
(151) 24/06/2019
(732) SC ISO RIHNER PLUS SRL, STR.

OGORULUI NR. 2L, JUDEȚUL
BIHOR, ORADEA, 410554, BIHOR,
ROMANIA

(540)

ISORIHNER

(531) Clasificare Viena: 07.01.09; 26.01.03;
26.01.16; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu
(HEX=#F58320), negru
(HEX=#050708)

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

17. Materiale de etansare, de umplutură,
materiale izolante.

───────

(210) M 2019 04647
(151) 24/06/2019
(732) OPRISAN DOREL SORIN, STR.

OLĂNEŞTI NR. 6, BL. 38, SC.
2, ETAJ 8, AP. 106, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
PIZZERIA MAMMA MIA

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

30. Orez, paste făinoase și tăieței, făină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie.

───────

(210) M 2019 04648
(151) 24/06/2019
(732) AMOS PRESS SRL, STR.

OCCIDENTULUI NR. 23, CORP
B, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17

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

───────

(210) M 2019 04649
(151) 24/06/2019
(732) ALEXANDRU MOCANESCU,

STR. REGELE CAROL I NR. 42,
AP. 19, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA,
TÂRGOVIȘTE, 130024,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)
AZAR

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

35. Administrație comercială, consultanță de
afaceri comerciale.
45. Servicii juridice.

BULETINUL DE BUCURESTI
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───────

(210) M 2019 04650
(151) 24/06/2019
(732) SC NEOMAX SALES SRL,

STR. VALERIU BRANISTE NR.
60, CAMERA 3, ETAJ 2, AP.
2, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.11.03; 26.01.12;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:gri, negru
(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 și produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2019 04651
(151) 24/06/2019
(732) DENISS ANA MARIA ADAM,

STR. RECONSTRUCTIEI NR.
1, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
AURELIA BEATRICE MERCADO,
BLD. DACIA NR. 119, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
NASCUT PENTRU SPORT

(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.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte și
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
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.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

GRILLOUMI Proaspătă
La Tigaie Pe Grătar 

Rasă
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(210) M 2019 04652
(151) 24/06/2019
(732) INNOCENS CONCEPT STORE

SRL, STR. MĂRGEANULUI
NR. 38, BL. M101, SC. 1, ET. 1,
AP.4, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

InnocenS

(531) Clasificare Viena: 03.01.06; 27.05.01;
27.05.14; 27.05.17

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

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

───────

(210) M 2019 04653
(151) 24/06/2019
(732) RAMONA MUȘOIU, ȘOS. BRĂILEI

NR. 9, JUDEȚUL IALOMIȚA,
SLOBOZIA, IALOMIȚA, 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)

PU PATRICK UOMO
Sempre Memorabile

(531) Clasificare Viena: 26.11.01; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.22

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

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

───────

(210) M 2019 04654
(151) 24/06/2019
(732) STOA CREATIVES SRL,

STR. NEAGOE VODA NR. 11,
AP. 2, BUCUREŞTI, 013961,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
TABLON

(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
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documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.

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

───────

(210) M 2019 04655
(151) 24/06/2019
(732) S.C. URGENT CURIER S.R.L.,

SOSEAUA ATOMISTILOR
NR. 99-115, JUDEȚUL ILFOV,
MAGURELE, ILFOV, ROMANIA

(540)

URGENT curier

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

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2019 04656
(151) 24/06/2019
(732) BIOLIFE CAVIAR SRL,

STR. MESTEACANULUI NR.
59A, JUDEȚUL ILFOV, SAT
CRETULEASA, COMUNA
STEFANESTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(540)

BIOLIFE CAVIAR

(531) Clasificare Viena: 03.09.01; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
29. Pește afumat, pește marinat, pește, pește
congelat, icre de pește preparate.
31. Icre de pește.
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
menționate la clasa 29 și 31 (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienților să le
vadă și să le achiziționeze cât mai comod.

───────
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(210) M 2019 04657
(151) 24/06/2019
(732) SC EMIRATECH SOLUTIONS

SRL, STR. REŞIŢA NR. 37,
BL. A6, SC. 2, ET. 3, AP. 25,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040924,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

azura.ro house water

(531) Clasificare Viena: 01.15.15; 26.04.01;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.10

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

35. Publicitate, administrație comercială, servicii
de comenzi online, publicitate online, servicii
de publicitate și marketing online, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale pe
Internet.

───────

(210) M 2019 04658
(151) 24/06/2019
(732) Hochland SE, KEMPTENER

STR. 17, HEIMENKIRCH, 88178,
GERMANIA

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

(540)
Hochland perluţe de
brânză cu smântână

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

29. Produse lactate, în special brânză
şi preparate/produse din brânză, produse
tartinabile (de întins) realizate folosind brânza şi/
sau preparate/produse din brânză cu ingredienţi
care nu conţin lapte, unt, grăsimi comestibile
şi uleiuri comestibile, produse de substituţie
(substitute products) pe bază de grăsimi

vegetale pentru produsele lactate, mâncăruri
preparate folosind brânza, salate preparate.

───────

(210) M 2019 04659
(151) 24/06/2019
(732) SC SHOPMANIA NET SRL, STR.

MARASESTI NR.19, ETAJ 3,
AP.5, JUD.PRAHOVA, PLOIESTI,
100023, PRAHOVA, ROMANIA

(540)
MerchantPro

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

35. Procesarea administrativă a ordinelor
de achiziţie, asistenţă administrativa pentru
a răspunde la cererile de oferta /
asistenţă administrativa pentru a raspunde
la cererile de propuneri (RFP), publicitate,
servicii de agenţie de publicitate, asistenţă
în managementul afacerilor, furnizarea de
informaţii de afaceri comerciale prin intermediul
unui site web, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
facturare, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, sistematizarea
informatiilor în baze de date computerizate,
actualizarea şi mentinerea datelor în bazele
de date computerizate, optimizarea traficului
site-urilor web, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare.
42. Computerizare în nori (cloud computing),
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, consultanţă
software pentru calculatoare, crearea şi
mentenanţa site-urilor web pentru terţi,
crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile
web (servicii de tehnologia informaţiei),
dezvoltare de platforme de calculatoare,
stocarea electronică a datelor, design grafic
pentru materialele promoţionale, consultanţă în
domeniul tehnologiei informaţiei (IT), furnizarea
de informaţii despre tehnologia calculatoarelor
şi programare prin intermediul unui site
web, platforma ca serviciu (Paas), găzduire
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pe servere, software ca serviciu (SaaS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării de
software, închirierea serverelor web, consultanţă
în proiectarea site-urilor web, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă în
securitatea informatică, duplicarea programelor
de calculator, găzduirea site-urilor (site-uri web),
mentenanţa software-ului pentru calculatoare,
actualizarea software-ului pentru calculatoare.

───────

(210) M 2019 04660
(151) 24/06/2019
(732) SUMEC SECURITY SRL, ŞOS.

DOBROIESTI NR. 56-65, CAMERA
1, BL. S1, ET. 9, AP. 104, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SUMEC SECURITY

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

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

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

───────

(210) M 2019 04665
(151) 24/06/2019
(732) TAMÁS TORÓ, STR. MOLIDULUI

NR.17, BL. B18, AP.11, JUD.
BRASOV, BRAȘOV, 500288,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) SC RASKAI MM BREVMARC
CONSULT SRL, STR. UNIRII NR.
3, BL. D8, AP. 31, JUDEŢUL CLUJ,
DEJ, 405200

(540)

HAMVAS BÉLA
BORKLUB BRASSÓ

(531) Clasificare Viena: 11.03.02; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 27.05.24

(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.

───────
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(210) M 2019 04666
(151) 24/06/2019
(732) TAMÁS TORÓ, STR. MOLIDULUI

NR.17, BL. B18, AP.11, JUD.
BRASOV, BRAȘOV, 500288,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) SC RASKAI MM BREVMARC
CONSULT SRL, STR. UNIRII NR.
3, BL. D8, AP. 31, JUDEŢUL CLUJ,
DEJ, 405200

(540)

KRONSTADT FAIR
ARTS. CRAFTS. FOOD

(531) Clasificare Viena: 26.11.03; 26.11.13;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 24.17.02

(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 04667
(151) 24/06/2019
(732) TAMÁS TORÓ, STR. MOLIDULUI

NR.17, BL. B18, AP.11, JUD.
BRASOV, BRAȘOV, 500288,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) SC RASKAI MM BREVMARC
CONSULT SRL, STR. UNIRII NR.
3, BL. D8, AP. 31, JUDEŢUL CLUJ,
DEJ, 405200

(540)

GYERMEKFESZTIVÁL
BRASSÓ

(531) Clasificare Viena: 26.04.01; 26.03.04;
26.04.02; 26.02.05; 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.

───────
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(210) M 2019 04668
(151) 24/06/2019
(732) TAMÁS TORÓ, STR. MOLIDULUI

NR.17, BL. B18, AP.11, JUD.
BRASOV, BRAȘOV, 500288,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) SC RASKAI MM BREVMARC
CONSULT SRL, STR. UNIRII NR.
3, BL. D8, AP. 31, JUDEŢUL CLUJ,
DEJ, 405200

(540)

MAGYAR
SZINHÁZFESZTIVÁL BRASSÓ

(531) Clasificare Viena: 26.03.01; 26.11.03;
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.

───────



ERATA 

Se anuleaza publicarea cererii de inregistrare
marca M 2019 04632 din data de 28.06.2019 deoarece
taxele de inregistrare si publicare nu au intrat in contul
OSIM



Erată  Referitor la depozitul M2019/04592, publicat în data de 28.06.2019, dintr-o eroare materiala, reprezentarea grafica a marcii sus mentionate fost publicata color, corect fiind marca individuala, combinata, alb-negru:                                        



 Erată  Referitor la depozitul M2019/04593, publicat în data de 28.06.2019, dintr-o eroare materiala, reprezentarea grafica a marcii sus mentionate fost publicata color, corect fiind marca individuala, combinata, alb-negru:                      



  Erată  Referitor la depozitul M2019/04594, publicat în data de 28.06.2019, dintr-o eroare materiala, reprezentarea grafica a marcii sus mentionate fost publicata color, corect fiind marca individuala, combinata, alb-negru:    


