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(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 04155

(151)
25/06/2019

(732)
RAMONA MARIANA SUTEU

(540)
HC Home Care

2 M 2019 04156

25/06/2019

RAMONA MARIANA SUTEU

IQ consulting

3 M 2019 04157

25/06/2019

RAMONA MARIANA SUTEU

... cu har

4 M 2019 04440

25/06/2019

COSMIN-MIRCEA POSTOLE
GEORGE ADRAGĂI

SANDWICH BERMAN CU PUI

5 M 2019 04444

25/06/2019

COSMIN-MIRCEA POSTOLE
GEORGE ADRAGĂI

SANDWICH BERMAN CU
RULADA

6 M 2019 04669

25/06/2019

Trafalgardent SRL

Trafalgardent

7 M 2019 04670

25/06/2019

GHIURCA PETRU

INNOPEX

8 M 2019 04671

25/06/2019

TEMPINI SOLUTIONS RO

TEMPINI SOLUTIONS | RO

9 M 2019 04672

25/06/2019

PENTALEGIO SECURITY SRL

PENTALEGIO SECURITY

10 M 2019 04673

25/06/2019

MIHAIL UNGUREANU

U3

11 M 2019 04674

25/06/2019

MIHAIL UNGUREANU

Ucards

12 M 2019 04675

25/06/2019

MARIA VIOLETA HUTUPASU

Senelar

13 M 2019 04676

25/06/2019

CALEA FERATA INGUSTA

MOCĂNIŢA HUŢULCA
MOLDOVIŢA

14 M 2019 04677

25/06/2019

SC STRUMF KINDERGARTEN
SRL

Academia Strumfilor Centru de
educaţie

15 M 2019 04678

25/06/2019

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL CORONA BRASOV
CORONA BRASOV

16 M 2019 04679

25/06/2019

SC EXMOBI COMPANY SRL

Pontic Herbs

17 M 2019 04680

25/06/2019

CARSUPREME SRL

CARSUPREME

18 M 2019 04681

25/06/2019

SC BUSINESSROM PRESS
MEDIA SRL

IMOBILUL RAPSODIA ROMANA
STRADA LIPSCANI 53,
BUCURESTI

19 M 2019 04682

25/06/2019

GABRIEL CHEBAP

HEDONIST COFFEE & BAR

20 M 2019 04683

25/06/2019

ASOCIATIA ARCA ADVANCED
RESEARCH IN EDUCATION

HC ACADEMIA NAȚIONALĂ
HENRI COANDĂ HC
ACADEMIA NAȚIONALĂ HENRI
COANDĂ INOVĂM ROMÂNIA
DE MÂINE

21 M 2019 04684

25/06/2019

ADRIAN-CRISTIAN
CONSTANTIN

MARILÙ

22 M 2019 04685

25/06/2019

RADU-CRISTIAN RADU

GALA EROILOR NEAMULUI

2
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
23 M 2019 04686

(151)
25/06/2019

(732)
RADU CRISTIAN FORNEA

HAZ SHOW

24 M 2019 04687

25/06/2019

SEILA DUȚU

DENNISE

25 M 2019 04688

25/06/2019

ALBERTO-ALI HASSANMOUSSA

SYMPOSIUM EVENTS

26 M 2019 04689

25/06/2019

ONE PROJECT&COST
MANAGEMENT SRL

ONE PROJECT & COST
MANAGEMENT PM

27 M 2019 04690

25/06/2019

GLOBAL VISION SRL

BLACK SEA VISION
INDUSTRIAL LOGISTICS
OFFICE RETAIL

28 M 2019 04691

25/06/2019

GLOBAL VISION SRL

Global Vision A future to share

29 M 2019 04692

25/06/2019

NEUNCINETRU SRL

deretica

30 M 2019 04693

25/06/2019

INDURION TRADE SRL

IOMICO jewellery

31 M 2019 04694

25/06/2019

SC ALIA SA

Finess

32 M 2019 04695

25/06/2019

NRNF CONTROL TOWER SRL Pierdut la traducere

33 M 2019 04696

25/06/2019

SECVENTIS SOLUTIONS SRL

SECVENTIS

34 M 2019 04697

25/06/2019

MACOGATE GUARD SRL

MACOGATE GUARD

35 M 2019 04698

25/06/2019

MOLDROMUNION SRL

Aquatir

36 M 2019 04699

25/06/2019

GOLDMOVENTUR SRL

GOLDMOVENTUR

37 M 2019 04700

25/06/2019

UNITED ROMANIAN
BREWERIES BEREPROD SRL

Probabil #șiaici

38 M 2019 04701

25/06/2019

UNITED ROMANIAN
BREWERIES BEREPROD SRL

CEL MAI BUN MOMENT DE
BERE ESTE ORICÂND...
Probabil

39 M 2019 04702

25/06/2019

UNITED ROMANIAN
BREWERIES BEREPROD SRL

CEL MAI BUN MOMENT ESTE
ORICÂND... Probabil

40 M 2019 04703

25/06/2019

BUZDUGAN GABRIEL
CRISTIAN

Ultra Protect

41 M 2019 04704

25/06/2019

SC OMEGA CONSULT
BUSINESS SRL

Little Heroes

42 M 2019 04705

25/06/2019

SMILE CLINIC S.R.L.

smileclinic

43 M 2019 04706

25/06/2019

MANA FEED S.R.L.

mana

44 M 2019 04707

25/06/2019

SITEQ SRL

SITEQ /soft'a'lot>

45 M 2019 04708

25/06/2019

REF-REF PROIECT
CONSTRUCT COMPANY SRL

FERREMO Trendy Furniture

46 M 2019 04709

25/06/2019

CUSTOM TUNING & WHEELS
SRL

CUSTOM CARS GT

3

(540)
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
47 M 2019 04710

(151)
25/06/2019

(732)
OLIVEROM SRL

TAC PAC

48 M 2019 04711

25/06/2019

SC Provizii de iarna SRL

delirs

4

(540)

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
25/06/2019

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04155
25/06/2019
RAMONA MARIANA SUTEU,
CALEA VICTORIEI NR. 155,
BL. D1, TRONSON 5, ET. 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010073,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

HC Home Care

IQ consulting

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.23; 27.05.24; 29.01.14
(591) Culori revendicate:alb, albastru, bleu,
verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.
───────

M 2019 04156
25/06/2019
RAMONA MARIANA SUTEU,
CALEA VICTORIEI NR. 155,
BL. D1, TRONSON 5, ET. 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010073,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.23; 29.01.13
(591) Culori revendicate:gri, bleu, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04157
25/06/2019
RAMONA MARIANA SUTEU,
CALEA VICTORIEI NR. 155,
BL. D1, TRONSON 5, ET. 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010073,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04440
25/06/2019
COSMIN-MIRCEA POSTOLE,
DRM. FUNIGENILOR NR. 32-36,
BL. C1, SC. B, ET. 2, AP. 25,
SECTOR 5
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
GEORGE ADRAGĂI , CALEA
VITAN, ET. 1, AP. 9, SECTOR 3
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SANDWICH BERMAN CU PUI

(511)

... cu har

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Alimente
semipreparate,
respectiv,
sandvişuri.
43. Servicii oferite de fast-food-uri, servicii de
catering, servicii de restaurante fast-food, servicii
de fast-food la pachet.
───────

(531)

Clasificare Viena: 19.03.01; 27.05.01;
27.05.24
(591) Culori revendicate:alb, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2019 04444
25/06/2019
COSMIN-MIRCEA POSTOLE,
DRM. FUNIGENILOR NR. 32-36,
BL. C1, SC. B, ET. 2, AP. 25,
SECTOR 5
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
GEORGE ADRAGĂI , CALEA
VITAN, ET. 1, AP. 9, SECTOR 3
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SANDWICH BERMAN
CU RULADA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Alimente
semipreparate,
respectiv,
sandvişuri.
43. Servicii oferite de fast-food-uri, servicii de
catering, servicii de restaurante fast-food,
servicii de fast-food la pachet.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04669
25/06/2019
Trafalgardent SRL, STR. ELENA
CARAGIANI NR. 1-9, BL.2G SC.2
AP.11, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
64409162, BUCUREȘTI, ROMANIA

Trafalgardent

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii stomatologice.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04670
25/06/2019
GHIURCA PETRU, STR.
SOIMILOR NR. 23, JUDEŢUL
MUREŞ, TARNAVENI, MUREȘ,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
- NEGOMIREANU LIVIA PFA,
ŞOS. NICOLAE TITULESCU NR.
94, BL.14A, SC.4, AP.127, ET. 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011146

INNOPEX
(531)

Clasificare Viena: 01.13.15; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,

containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri, conducte metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată / ţevi
metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, ţevi de scurgere din metal, sifoane
de scurgere (supape) din metal, cleme metalice
pentru cabluri şi ţevi, coliere metalice pentru
fixarea ţevilor, ramificatii metalice pentru tevi,
benzi metalice pentru legare / benzi metalice
pentru înfăşurare sau fixare, şuruburi metalice
pentru prinderea cablurilor, legături metalice,
conducte metalice pentru instalaţiile de ventilare
şi aer condiţionat, coturi metalice pentru ţevi,
inele de etanşare metalice, umpluturi din
metal, fitinguri metalice, flanşe metalice (brăţări),
feronerie / articole metalice, de mică dimensiune,
duze metalice cu jet, racorduri metalice pentru
ţevi, conectori metalici de îmbinări pentru
conducte şi ţevi, ţevi de presiune metalice,
colectoare metalice pentru conducte, mufe din
metal pentru ţevi, manşoane de conducte din
metal, materiale de armare din metal pentru ţevi,
inele metalice / coliere de oprire metalice, guri
de scurgere stradale din metal, ţevi metalice /
tuburi metalice, valve metalice, altele decât
componentele de maşini, valve metalice pentru
ţevile de apă, ţevi de apă metalice, ţesătură
metalică/ pânză metalică, garnituri metalice,
şaibe metalice, suporturi metalice de conducte.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de refrigerare, de producere a aburului,
de gătit, de uscare, de ventilare, de distribuire
a apei şi de uz sanitar, instalaţii sanitare,
instalaţii de alimentare cu apă, echipamente
de salubritate, instalaţii de saună, instalaţii
de purificare pentru canalizare, instalaţii de
conducte cu apa, instalaţii de încălzire, instalaţii
pentru încălzirea apei, instalaţii de distribuire
a apei, instalaţii de purificare a apei, instalaţii
de udare automată, instalaţii de dedurizare a
apei, baterii sanitare, robinete, robineţi, robineţi
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de apă, robineţi de reglare şi de siguranţă
pentru instalaţiile de gaz, robinete pentru ţevi şi
conducte, robineţi pentru ţevi şi conducte,
ventile termostatice (componente ale instalaţiilor
de încălzire), duze anti-stropire pentru robinete,
fitinguri pentru baie şi bucătărie, filtre pentru apă
potabilă, şaibe pentru robinetele de apă, capete
de duş, furtune de duş, ţevi pentru instalaţiile
sanitare, ţevi flexibile ca părţi ale instalaţiilor
de apă pentru chiuvetă, pulverizatoare pentru
chiuvetă, fitinguri de baie, armături pentru
instalaţiile din baie, ţevi pentru apă şi gaz,
racorduri pentru conducte, ţevi (componente
ale instalaţiilor sanitare) / ţevi de apă pentru
instalaţiile sanitare , conducte (componente ale
instalaţiilor sanitare), ţevi (tuburi) de boiler pentru
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instalaţiile de încălzire, filtre pentru uz industrial
sau casnic, vane pentru controlarea nivelului în
rezervoare.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare în
fabricare, materiale de etanşare, umplere şi
izolare, materiale de căptuşire din cauciuc sau
plastic / materiale de umplere din cauciuc sau
plastic, garnituri de etanşare pentru ţevi, mufe
pentru ţevi, nemetalice, învelişuri pentru ţevi,
nemetalice, materiale de ranforsare, nemetalice,
pentru ţevi, inele de cauciuc, garnituri de
etansare din plastic, inele din plastic, compuşi
de etanşare pentru îmbinări, materiale de
călăfătuire, garnituri de etanşare pentru cilindrii,
supape din cauciuc sau fibră vulcanizată,
supape din plastic, şaibe din cauciuc sau fibră
vulcanizată, şaibe din plastic, inele de etanşare,
chit, benzi izolatoare, materiale izolatoare,
materiale izolatoare pentru cabluri, garnituri de
etanşare, manşoane de conducte, materiale
izolatoare pentru reţelele electrice, pâslă
izolatoare, vată de bumbac pentru etanşare
(călăfătuire), ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile ,
nemetalice, furtunuri din pânză cauciucată,
fitinguri, nemetalice, pentru conductele de aer
comprimat, fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
flexibile, fitinguri, nemetalice, pentru ţevile rigide,
fitinguri, nemetalice, pentru conducte, furtunuri
flexible, nemetalice, îmbinări, nemetalice, pentru
ţevi, ventile de cauciuc, ventile din plastic,
dopuri, capace, amortizoare de şocuri, cabluri
din cauciuc, cabluri din plastic.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, ramificaţii pentru
ţevi, nemetalice, ţevi de scurgere, nemetalice,
sifoane de scurgere [supape], nemetalice
sau din plastic, conducte, nemetalice, pentru
instalaţiile de ventilare şi de aer condiţionat,
tevi de presiune, nemetalice, ţevi rigide,
nemetalice, pentru construcţii, valve pentru
ţevile de apă, nemetalice sau din plastic,
ţevi de apă, nemetalice, guri de scurgere
stradale, nemetalice, capace pentru gurile
de canal, nemetalice, jgheaburi pentru
burlane, nemetalice, cornişe, nemetalice,
corniere, nemetalice, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice.
20. Dispozitive de fixare pentru ţevi, conectori
şi suporturi nu din metal, şuruburi de fixare,
nemetalice, pentru cabluri, clipsuri, nemetalice,
pentru cabluri şi ţevi, coliere, nemetalice,
pentru fixarea ţevilor, dibluri, nemetalice / cepuri

(ştifturi), nemetalice / ştifturi (cepuri), nemetalice,
dopuri (dibluri), nemetalice / elemente de
fixare de perete, nemetalice, nituri, nemetalice,
şuruburi, nemetalice, valve din plastic pentru
ţevile de apă, sifoane de scurgere (supape) din
plastic, capace, nemetalice, pentru containere,
butoane rotative, nemetalice, piuliţe, nemetalice ,
dopuri, nemetalice / cepuri, nemetalice, piloni,
nemetalic, tambure, nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, piloni, nemetalici ,
supape, nemetalice, altele decât componentele
maşinilor, feronerie nemetalică pentru uşi,
ferestre şi mobilă şi anume: fitinguri nemetalice
pentru uşi, ferestre şi mobilă, mânere
nemetalice, încuietori nemetalice, încuietori
nemetalice pentru vehicule cu excepţia
celor electrice, buşoane nemetalice, opritori
nemetalice, garnituri nemetalice pentru uşi,
ferestre şi porţi.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04671
25/06/2019
TEMPINI SOLUTIONS RO, STR.
CALEA ARADULUI NR. 115,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA
CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, SOS. NICOLAE TITULESCU
NR. 94, BL. 14A, SC. 4, AP. 127,
ET. 2, SECTOR 1, BUCURESTI

TEMPINI SOLUTIONS | RO
(531)

Clasificare Viena: 26.11.25; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.12
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(591)

Culori revendicate:auriu (Pantone P6
5U), Gri Pantone (P 178 13 U), gri
Piatra (Pantone P 178 8 U)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de intermediere comercială, servicii
de comerţ si servicii de informare a
consumatorilor, servicii de comerţ cu amănuntul,
de comerţ cu ridicata şi de comerţ cu amanuntul
on-line de materiale de construcţii metalice şi
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul, de
comerţ cu ridicata şi de comerţ cu amanuntul
on-line de plăci de piatră naturală, gresie pentru
construcţii, plăci de gresie, placi de pavare
pentru pereţi, plăci de pavare pentru podele,
dale pentru pardoseală, jaluzele, panouri de
lemn, parchet din lemn, parchet laminat, tapet,
produse (nemetalice) pentru montarea și fixarea
de plăci, adezivi pentru montarea și fixarea de
plăci, produse de curățare pentru plăci, pardoseli
și produse artificiale pentru acoperirea podelelor,
servicii de comerţ cu amănuntul, de comerţ
cu ridicata şi de comerţ cu amănuntul on-line
de vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranti, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare
brută, metale sub formă de folie şi pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire
şi artă, servicii de comerţ cu amănuntul, de
comerţ cu ridicata şi de comerţ cu amănuntul
online în legătură cu aparate de iluminat, de
încălzire, de producere a aburului, de gătit, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire
a apei şi de uz sanitar, aparate de iluminat cu
diode luminiscente (LED), becuri de iluminat,
cabluri suspendate pentru accesorii de iluminat
(instalaţie de iluminat), abajururi, suporturi de
abajur, filamente pentru lămpile electrice, sticle
pentru lămpi, corpuri de iluminat, servicii de
comerţ cu amănuntul, de comerţ cu ridicata
şi de comerţ cu amănuntul online în legătură
cu mobilă şi mobilier, rame si oglinzi, uşi din
lemn, rame din lemn pentru ferestre, servicii de
comerţ cu amănuntul, de comerţ cu ridicata şi
de comerţ cu amănuntul online în legătură cu
covoare, carpete, preşuri, covoraşe, şi protecţii
pentru pardoseli, linoleumuri şi alte produse si
materiale pentru acoperirea pardoselilor, carpete
agăţate pe pereţi, perdele, draperii, galerii si şine
pentru perdele si draperii precum şi accesorii ale
acestora, servicii de comerţ cu amănuntul, de
comerţ cu ridicata şi de comerţ cu amănuntul
online în legătură cu articole pentru amenajarea
casei, servicii de comerţ cu amănuntul, de
comerţ cu ridicata şi de comerţ cu amănuntul
online în legătură cu jucării, jocuri şi articole
de joacă, servicii de comerţ cu amănuntul, de

comerţ cu ridicata şi de comerţ cu amănuntul
online în legătură cu articole sportive, servicii de
comerţ cu amănuntul, de comerţ cu ridicata şi
de comerţ cu amănuntul online în legătură cu
produse cosmetice, de sănătate, de frumuseţe
şi de îngrijire personală, servicii de comerţ
cu amănuntul, de comerţ cu ridicata şi de
comerţ cu amănuntul online în legătură cu
detergenţi, produse de curăţire de uz casnic,
produse de degresare de uz casnic, produse
de odorizare de uz casnic, lumânări parfumate,
servicii de comerţ cu amănuntul, de comerţ cu
ridicata şi de comerţ cu amănuntul online în
legătură cu îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului şi accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de comerţ cu
amănuntul, de comerţ cu ridicata şi de comerţ cu
amănuntul online în legătură cu produse pentru
grădină, îngrijirea gazonului şi peisagistică şi
produse pentru grădinărit, servicii de comerţ cu
amănuntul, de comerţ cu ridicata şi de comerţ
cu amănuntul online în legătură cu produse
pentru renovarea locuinţei şi pentru bricolaj,
servicii de comerţ cu amănuntul, de comerţ
cu ridicata si de comert cu amanuntul online de feronerie, uşi metalice, mânere metalice
pentru uşi, tocuri de uşi din metal, fitinguri
metalice pentru uşi, încuietori metalice, ferestre
metalice, plase metalice împotriva insectelor,
pentru ferestre, jaluzele exterioare din metal,
fitinguri metalice pentru ferestre, şine din metal
pentru ferestre, profile metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, de comerţ cu ridicata si
de comert cu amanuntul on-line de ustensile
şi recipiente de uz casnic sau de bucătărie,
vase de gătit şi articole pentru masă, furculiţe,
cuţite şi linguri, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, articole de curăţare de uz casnic,
sticlă neprelucrata sau semiprelucrată, sticlărie,
porţelan şi lut, servicii de comerţ cu amănuntul,
de comerţ cu ridicata şi de comerţ cu amănuntul
online în legătură cu produse pentru animale de
companie, servicii de comerţ cu amănuntul, de
comerţ cu ridicata şi de comerţ cu amănuntul
online în legătură cu plante şi flori naturale,
bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare, servicii de
comerţ cu amănuntul, de comerţ cu ridicata şi de
comerţ cu amănuntul online de hrană şi băuturi
pentru animale, servicii de comerţ cu amănuntul,
de comerţ cu ridicata şi de comerţ cu amănuntul
online în legătură cu articole sanitare realizate
din porţelan, obiecte sanitare din oţel inoxidabil,
articole sanitare realizate din piatră, baterii
sanitare, robinete, robineţi, robineţi de reglare şi
de siguranţă pentru instalaţiile de apă, duze antistropire pentru robinete, fitinguri pentru baie şi
bucătărie, filtre pentru apă potabilă, şaibe pentru
robinetele de apă, capete de duş, furtune de
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duş, ţevi pentru instalaţiile sanitare, ţevi flexibile
ca părţi ale instalaţiilor de apă pentru chiuvetă,
pulverizatoare pentru chiuvetă, suporturi pentru
produse de baie si toaleta, 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 siteurilor Web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
organizarea de târguri si expoziţii în scop
publicitar si comercial.
36. Servicii imobiliare, afaceri imobiliare, servicii
de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, colectarea chiriilor, managementul
apartamentelor, închirierea apartamentelor,
administrare de imobile, asistență în domeniul
achizițiilor imobiliare, servicii de cumpărarea
și vânzarea de bunuri imobiliare, închirieri
de proprietăți imobiliare, închirierea şi
subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau
închiriate, agenţii de leasing sau închiriere de
clădiri (imobile), furnizare de informații privind
bunurile imobiliare, consultanță imobiliară,
acordare de finanțare pentru dezvoltarea
imobiliară.
37. Construcţii de clădiri, construcţii de
clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, informatii
privind construcţiile, consultanţă în construcţii,
servicii de dezvoltare imobiliară (construcţii),
instalare de utilităti pe şantiere de construcţii,
supravegherea construcţiei de clădiri, etanşarea
clădirilor/impermeabilizare (clădire), izolarea
clădirilor, construirea de magazine şi gherete
pentru târguri, servicii de demolare a clădirilor,
servicii de zidire, servicii de vopsire interioară
si exterioară, servicii de tencuire, servicii de
zugrăvit, aplicarea tapetului/tapetare, servicii de
tâmplărie, servicii de montare şi întreţinere de
acoperişuri, servicii de pavare a drumurilor,
servicii de asfaltare, servicii de pregătire a
terenului pentru construcţii, construcţia de
porturi, construcţii subacvatice, construcţia de
fabrici, construcţia de diguri portuare, constructia
si repararea depozitelor, construcţia de drumuri,
construcţia de eşafodaje, întreţinere de drumuri,
lucrări de construcţie de căi ferate, lucrări
de întreţinere de căi ferate, construcţie de
autostrăzi, întreţinere de autostrăzi, construcţie
de reţele de transport subterane, construcţie
de căi ferate subterane, construcţie de poduri,

construcţie de tuneluri, construcţii hidrotehnice,
instalarea si repararea dispozitivelor de irigare,
lucrări de instalaţii de apă şi canal, întreţinerea şi
construcţia conductelor, amplasare de reţele de
alimentare cu electricitate, lucrări de construcţii
subterane legate de cablajele electrice, instalare
de sisteme electrice de iluminat şi de sisteme
de alimentare electrică, instalare de reţele de
telecomunicaţii, cablare pentru telecomunicaţii
în clădiri, întreţinere şi reparare de reţele de
telecomunicaţii, lucrări de construcţii subterane
legate de instalaţii sanitare, lucrări de instalaţii
sanitare şi instalare de apă şi gaz, instalare
de echipamente tehnico-sanitare, întreţinere
de conducte şi instalaţii sanitare, lucrări de
construcţii legate de magistralele subterane de
alimentare cu gaz, lucrări de construcţii legate
de magistralele subterane de alimentare cu
apă, montarea cablurilor electrice, montarea
cablurilor de telecomunicaţii, repararea liniilor
electrice, servicii de electricieni, instalarea uşilor
şi ferestrelor, tencuirea decorativa a pereţilor
şi a plafoanelor, servicii de montare de plăci
de ceramică, lucrări de pardosire şi placare a
pereţilor, lucrări de placare a podelelor, montare
de podele de lemn, montare de podele laminate,
instalarea şi repararea sistemelor/instalatiilor de
aer conditionat, instalare de aparate de aer
condiţionat, instalare, întreţinere si reparaţii de
instalatii de încălzire, servicii de întreţinere şi
reparaţii în domeniul construcţiilor , curăţarea
străzilor, servicii de deszăpezire, întreţinerea
piscinelor, lucrări de foraj pentru construcţii,
foraje de puţuri de apă.
42. Sondare (testare) geologică de loturi de
construcţii, testare geologică de loturi de
constructii, expertize geologice, servicii de
design interior si exterior pentru locuinţe si
spaţii de birouri, servicii de consultanță în
materie de design interior şi exterior pentru
locuinţe şi spaţii de birouri, servicii de proiectare
privind decorațiunile interioare şi exterioare
pentru birouri si locuinţe, furnizarea unui website cu informații în domeniul decorațiunilor
interioare, amenajări interioare pentru clădiri,
design arhitectural.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04672
25/06/2019
PENTALEGIO SECURITY SRL,
STR. SOLDAT ZAMBILA IONITA
NR. 4, BL. 7D, SC. C, ET. 6, AP.
115, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PENTALEGIO SECURITY
(531)

Clasificare Viena: 01.01.05; 26.05.13;
26.05.18; 27.05.02; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Servicii de dispecerat pentru monitorizare
servicii de pază.
45. Sevicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a
persoanelor, sevicii personale şi sociale prestate
de terţi pentru a satisface nevoile persoanelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04673
25/06/2019
MIHAIL UNGUREANU, COM.
IGHIU NR. 87, JUD. ALBA, SAT
IGHIEL, ALBA, ROMANIA

U3
(531)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
27.05.21; 27.07.02; 27.07.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiintă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compactdiscuri,
DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
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 şi
pentru acoperirea capului.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04674
25/06/2019
MIHAIL UNGUREANU, COM.
IGHIU NR. 87, JUD. ALBA, SAT
IGHIEL, ALBA, ROMANIA

Ucards

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.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04676
25/06/2019
CALEA FERATA INGUSTA, STR.
UZINEI NR. 1, JUD. HUNEDOARA,
CRISCIOR, HUNEDOARA,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04675
25/06/2019
MARIA VIOLETA HUTUPASU,
BD. IULIU MANIU NR. 65, BL. 7P,
SC. 3, ET. 6, AP. 89, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Senelar

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire, săpunuri nemedicinale,
articole de parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice nemedicinale, loţiuni nemedicinale
pentru păr, produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor.
───────

MOCĂNIŢA HUŢULCA
MOLDOVIŢA
(531)

Clasificare Viena: 18.01.11; 18.01.12;
06.01.02; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.15
(591) Culori revendicate:roz deschis, roz
închis, albastru deschis, verde deschis,
maro deschis, maro închis, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
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)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04677
25/06/2019
SC STRUMF KINDERGARTEN
SRL, STR. ATHANASIE ENESCU
NR. 35, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04678
25/06/2019
CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL
CORONA BRASOV, BLD. GARII
NR. 21, INCINTA BAZINULUI
OLIMPIC BRASOV, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Academia Strumfilor
Centru de educaţie
(531)

Clasificare Viena: 04.03.25; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.14
(591) Culori revendicate:roşu, verde,
albastru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire, şcoli de
grădiniţă, predare/servicii educaţionale/servicii
de instruire, servicii educaţionale furnizate de
şcoli.
───────

CORONA BRASOV
(531)

Clasificare Viena: 24.01.13; 24.01.18;
24.09.01; 24.09.05; 27.05.02; 27.05.17;
27.05.24
(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu, alb
(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. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
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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, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, 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).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 04679
25/06/2019
SC EXMOBI COMPANY SRL,
ŞOS. DUDEŞTI-PANTELIMON NR.
42, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Pontic Herbs

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 04680
25/06/2019
CARSUPREME SRL, STR.
PLEVNEI NR. 42, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400394, CLUJ,
ROMANIA
SC INTEGRATOR CONSULTING
SRL, STR. DUNĂRII NR. 25, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400593,
CLUJ, ROMANIA

CARSUPREME

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Vehicule, aparate de locomoţie terestră,
părţi de vehicule şi accesorii respectiv, roţi de
maşină, cauciucuri (anvelope), pentru produsele
anterior menţionate anterior.
35. Publicitate, servicii de strângere la un loc,
în beneficiul terţilor, a unor produse diverse
(exceptând transportul lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, servicii 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.
───────

(210)
(151)
(732)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
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).

(540)

───────

(511)

M 2019 04681
25/06/2019
SC BUSINESSROM PRESS
MEDIA SRL, ŞOS. MIHAI BRAVU
NR. 75-83, BL. C17, SC. A, ET. 2,
AP. 11, SECT. 2
, BUCUREŞTI , RO.BU, ROMANIA

IMOBILUL RAPSODIA
ROMANA STRADA
LIPSCANI 53, BUCURESTI

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
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───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04682
25/06/2019
GABRIEL CHEBAP, STR.
GEORGE VRACA NR. 5, AP.
8, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

HEDONIST COFFEE & BAR

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, tapioca și sago, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04683
25/06/2019
ASOCIATIA ARCA ADVANCED
RESEARCH IN EDUCATION, STR.
DRUMUL POTCOAVEI NR. 11,
JUDEȚUL ILFOV, LOCALITATEA
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA
APOSTOL SALOMIA P.F.A., STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, ET. 3, AP. 54, GALAŢI, 800333

───────

HC ACADEMIA NAȚIONALĂ
HENRI COANDĂ HC
ACADEMIA NAȚIONALĂ
HENRI COANDĂ INOVĂM
ROMÂNIA DE MÂINE
(531)

Clasificare Viena: 26.04.05; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru, alb, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente utilizate în știință,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare și învățare,
aparate și instrumente pentru conducerea,
distribuția, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea și reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compactdiscuri, DVD-uri și alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcționează cu fise, case de marcat, mașini de
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calculat, echipamente de prelucrare a datelor
și calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și de
cercetare și proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale și servicii de cercetare,
proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04684
25/06/2019
ADRIAN-CRISTIAN CONSTANTIN,
STR. BISERICII NR. 76, JUDEȚUL
ILFOV, SNAGOV, ILFOV, ROMANIA

MARILÙ

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte și
pentru acoperirea capului.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04685
25/06/2019
RADU-CRISTIAN RADU, STR.
STOIAN MILITARU NR. 101, BL.
3, SC. F, ET. 3, AP. 57, SECTOR
4, MUN. BUCUREȘTI, 040714,
BUCUREȘTI, ROMANIA

GALA EROILOR NEAMULUI

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Suporturi pentru înregistrări muzicale, benzi

muzicale, fișiere cu muzică, descărcabile, CDuri cu muzică, suporturi pentru înregistrări de
clipuri muzicale, benzi audio pre-înregistrate cu
muzică, partituri de muzică digitală care poate fi
descărcată de pe internet.
35. Publicitate, distribuirea de materiale
publicitare
de
marketing
și
materiale
promoționale, publicitate radio, publicitate
televizată, publicitate online, promovarea
(publicitatea) concertelor, spectacolelor și a
evenimentelor artistice și culturale, servicii
de promovare pentru producători și artiști,
managementul afacerilor cu privire la artiști,
servicii de rezervare a angajamentelor pentru
artiști, managementul activităților de impresariat
artistic, servicii de publicitate privind industria
turismului.
41. Producție
de
spectacole,
concerte
evenimente culturale și artistice, organizare,
susținere și prezentare de spectacole, concerte
și evenimente culturale și artistice, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), activități de divertisment, sportive
și culturale, servicii de impresariat pentru
spectacole și concerte, rezervare de locuri
pentru spectacole și concerte, servicii de
festivaluri și evenimente culturale și artistice,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
concerte și evenimente culturale și artistice,
spectacole și concerte în direct, producție de
înregistrări audio și video, producții de film, altele
decât filmele publicitare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04686
25/06/2019
RADU CRISTIAN FORNEA, STR.
STOIAN MILITARU NR. 101, BL.
3, SC. F, ET. 3, AP. 57, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

HAZ SHOW

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, servicii telemarketing,
producția de clipuri publicitare, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
televizată, publicitate radio, publicitate online,
managementul afacerilor cu privire la artiști.
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38. Telecomunicații, difuzarea programelor de

radio sau de televiziune, difuzarea prin
intermediul televiziunii prin cablu, difuzarea
prin intermediul radioului, transmiterea prin
satelit, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor, flux continuu (streaming)
de date, transmisia fără fir (wireless), transmisia
video la cerere, furnizarea accesului la bazele de
date, consultanță în domeniul mass-media.
41. Producția de programe radio și de
televiziune, divertisment radio, divertisment
de televiziune, organizarea de spectacole
cinematografice/spectacole
de
cinema,
furnizarea de programe de televiziune,
nedescărcabile, prin intermediul serviciilor video
la cerere, furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, producții de teatru, producții
de film altele decât filmele publicitare, servicii
de studiouri de film, organizarea, susținerea și
prezentarea de spectacole și concerte, servicii
de impresariat pentru spectacole și concerte,
servicii de festivaluri și evenimente culturale și
artistice, activități sportive și culturale.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04688
25/06/2019
ALBERTO-ALI HASSANMOUSSA, STR. FELEACU NR.
20, BL. 8I, SC. 1, ET. 3, AP.
14, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SYMPOSIUM EVENTS

───────
(531)
(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04687
25/06/2019
SEILA DUȚU, STR. AUREL
VLAICU NR. 88, BL. AV36M, SC.
J, AP. 96, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

DENNISE

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

Clasificare Viena: 02.09.04; 26.11.13;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15
(591) Culori revendicate:albastru, lila, roz,
fuxia, portocaliu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04689
25/06/2019
ONE PROJECT&COST
MANAGEMENT SRL, STR.
SIRBILOR NR. 16, PARTER,
CAMERA 2, JUDEȚUL ILFOV, LOC.
VARTEJU, ORAȘ MAGURELE,
ILFOV, ROMANIA

ONE PROJECT & COST
MANAGEMENT PM
(531)

Clasificare Viena: 26.01.03; 26.01.18;
29.01.04
(591) Culori revendicate:bleumarin
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04690
25/06/2019
GLOBAL VISION SRL, SOS.
FABRICA DE GLUCOZA NR. 9B,
BL. B, SC. B, ET. 1, AP. 102, INC. 6,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020331,
BUCUREȘTI, ROMANIA

BLACK SEA VISION
INDUSTRIAL LOGISTICS
OFFICE RETAIL
(531)

Clasificare Viena: 17.05.21; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:bleumarin (Pantone
303C), turcoaz (Pantone 564C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04691
25/06/2019
GLOBAL VISION SRL, SOS.
FABRICA DE GLUCOZA NR. 9B,
BL. B, SC. B, ET. 1, AP. 102, INC. 6,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020331,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

Global Vision A
future to share
(531)

Clasificare Viena: 26.11.06; 26.11.12;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:gri (Pantone 430C),
turcoaz (Pantone 333C), negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
───────

M 2019 04692
25/06/2019
NEUNCINETRU SRL, STR.
RĂCHITAȘI NR. 68, ET. 3, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900545, CONSTANȚA, ROMANIA

deretica
(531)

Clasificare Viena: 26.04.06; 26.04.10;
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Roboți de curățenie de uz casnic, aparate
electrice pentru curățenie, pentru uz casnic,
mașini pentru curățenie și curățare în exterior,
aspiratoare, aspiratoare electrice, aspiratoare
automate, aspiratoare verticale, saci pentru
aspiratoare, perii pentru aspiratoare, aspiratoare
pentru automobile, aspiratoare fără cablu,
aspiratoare pentru curățarea suprafețelor,
aspiratoare cu mâner electric, aspiratoare
comerciale și industriale, aspiratoare de uz
casnic, ventilatoare electrice pentru aspiratoare,
aspiratoare de uz industrial, aspiratoare și
componentele sale, aspiratoare pentru curățare
umedă, aspiratoare electrice pentru așternuturi,
saci de hârtie pentru aspiratoare, saci de
carton pentru aspiratoare, saci din hârtie
pentru aspiratoare, aspiratoare electrice de
uz industrial, aspiratoare de praf pentru
curățare, aspiratoare uscate și cu apă,
tuburi pentru aspiratoare de praf, saci din
plastic pentru aspiratoare, aspiratoare electrice
de uz casnic, aspiratoare electrice de uz
domestic, filtre de praf pentru aspiratoare, duze
de aspirație pentru aspiratoare, aspiratoare
care funcționează cu baterii reîncărcabile,
mașini robotizate (aspiratoare) pentru curățarea
podelelor, aspiratoare de praf de uz casnic,
mașini de curățare prin aspirare (aspiratoare),
aspiratoare de praf electrice pentru covoare,
mașini de curățare industriale (aspiratoare
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de praf), filtre și pungi de praf pentru
aspiratoare, mașini industriale pentru curățat
pardoseli (aspiratoare de praf), aspiratoare de
praf portabile (electrice) cu piese consumabile,
accesorii pentru aspiratoare de praf, pentru
pulverizare de parfumuri și dezinfectante.
───────

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.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04693
25/06/2019
INDURION TRADE SRL , BDUL.
INDEPENDENȚEI NR. 180,
JUD. BRĂILA, BRĂILA, BRĂILA,
ROMANIA
S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04694
25/06/2019
SC ALIA SA, STR. BARIERA
VÂLCII NR. 245, JUDEŢUL DOLJ,
CRAIOVA , DOLJ, ROMANIA

Finess
(531)

IOMICO jewellery
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 17.02.02;
17.02.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse din producţie proprie şi
a unor terţi (exceptând transportul lor), pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea

Clasificare Viena: 26.01.04; 26.01.18;
26.02.01; 26.02.07; 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:roșu-portocaliu,
albastru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, hârtie igienică, șervețele
și garnituri de masă din hârtie, pungi de
hârtie, prosop de bucătărie din hârtie, hârtie
pentru ambalat, suporturi de pahare din hârtie,
prosoape din hârtie pentru față, saci de gunoi
din hârtie, fețe de masă din hârtie, șervețele de
hârtie pentru demachiere, tipărituri, folii de plastic
pentru documente, folii și pungi pentru ambalat
și împachetat.
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
25/06/2019

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 04695
25/06/2019
NRNF CONTROL TOWER SRL,
STR. CONSTRUCTORILOR
NR. 11C, AP. 2, JUD. TIMIȘ,
DUMBRĂVIȚA, TIMIȘ, ROMANIA
COSMOVICI ŞI ASOCIATII SRL ,
STR. TACHE IONESCU NR. 5, ET.
3, AP. 13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

Pierdut la traducere

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Articole de papetărie și accesorii educative,
produse de imprimerie, cărți, cărți nonficțiune,
cărți de ficțiune, cărți educative, colecții de
cărți non-ficțiune, semne de carte, publicații
promoționale (tipărituri), publicații educative,
material promoțional imprimat, publicații
imprimate (tipărituri), publicații educative
(tipărituri), broșuri tipărite, afișe (tipărituri),
fluturași informativi, materiale educative tipărite,
agende, mape pentru documente, pungi de
hârtie, bannere din hârtie.
41. Organizare de cursuri, cursuri de formare,
coordonare de cursuri, furnizare de cursuri
de formare, instruire si pregătire, furnizare
de cursuri educaționale, organizarea și
conducerea de workshop-uri, servicii de formare
profesională, ateliere de formare, consultanță
în materie de formare, organizare de seminarii
în materie de formare, cursuri de dezvoltare
personală, instruire cu privire la dezvoltarea
personală, coaching personal (formare), servicii
de consultanță privind educația și pregătirea
profesională a managerilor și a personalului.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04696
25/06/2019
SECVENTIS SOLUTIONS SRL,
BDUL DACIA NR. 110, ET. P,
AP. 1, CAMERA 2, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

SECVENTIS
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii, informaţii în domeniul construcţiilor,
lucrări de instalaţii electrice, lucrări de instalaţii
sanitare şi de încălzire centrală şi de montaj de
echipamente şi utilaje tehnologice la clădiri şi
construcţii inginereşti, construcţii de ansambluri
rezidenţiale, clădiri de birouri, spaţii comerciale,
precum şi servicii de reparaţii şi întreţinere a
acestora, servicii de supervizare şi conducere a
lucrărilor de construcţii.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, servicii de
amenajări interioare, servicii de design interior
și servicii conexe de informare și consiliere,
design de decoraţiuni interioare, servicii de
design arhitectural pentru decoraţiuni exterioare,
consultaţii arhitecturale, servicii de arhitectură.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04697
25/06/2019
MACOGATE GUARD SRL, STR.
BÂRSEȘTI NR. 217A, IMOBIL
C11, BIROUL 5, ET. 2, JUD. GORJ,
TÂRGU JIU, GORJ, ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 11-12,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011941,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

MACOGATE GUARD
(531)

Clasificare Viena: 24.01.15; 24.01.17;
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor, monitorizarea sistemelor
de securitate, marcaj de securitate pentru
bunuri, consultanţă în materie de securitate,
controlul de securitate a bagajelor, servicii
de securitate pentru clădiri, închiriere de
aparatură de securitate, servicii de securitate
pentru protejarea proprietăţii, servicii de
securitate pentru protecţia persoanelor, servicii
de securitate pentru evenimente publice, servicii
prestate de gardă de securitate, control de
securitate al pasagerilor liniilor aeriene, servicii
de inspecţii de securitate pentru terţi, servicii de
siguranţă, salvare, securitate şi control, servicii
de securitate pentru protejarea proprietății și
a persoanelor, control de securitate pentru
persoane şi bagaje în aeroporturi, servicii de
control de securitate al bagajelor în aeroporturi:
servicii de pază, servicii de pază antiefracție,
servicii de pază pentru infrastructuri, servicii de
pază pe timp de noapte, servicii oferite de către
agenţii de pază pentru magazine.
───────

M 2019 04698
25/06/2019
MOLDROMUNION SRL, STR.
CÂMPIA MIERLEI NR. 49, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 11-12,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011941,
ROMANIA

Aquatir

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii 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 servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04699
25/06/2019
GOLDMOVENTUR SRL, STR.
SEBASTIAN NR. 104, PARTER,
BL. V89, SC. 1, AP. 7, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

GOLDMOVENTUR
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12
Culori revendicate:auriu, mov, negru
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

(210)
(151)
(732)

───────

(740)

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 04700
25/06/2019
UNITED ROMANIAN BREWERIES
BEREPROD SRL, BD. UNIRII
NR. 27, BL. 15, SC. 2, AP 24,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040107,
BUCUREȘTI, ROMANIA
S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Probabil #șiaici

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere și produse de bere, bere, must de
bere, bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), bere blondă, bere brună, bere cu
aromă de cafea, bere cu conținut caloric scăzut,
bere de grâu, bere fără alcool, bere neagră (cu
malț prăjit), bere neagră englezească (porter),
bere îmbogățită cu minerale, beri aromatizate,
beri artizanale, băuturi nealcoolice cu aromă de
bere, băuturi pe bază de bere, bere de ghimbir,
coctailuri pe bază de bere, IPA (bere blondă
indiană), Kvass (băutură nealcoolică), bere din
malț, must de malț, vin de orz (bere), înlocuitor de
bere, extracte din hamei pentru fabricarea berii,
bere din extract de rădăcini, băuturi nealcoolice
din malț, cidru fără alcool, preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33. Cidru, extracte din fructe, alcoolice.
───────

(540)

(511)

M 2019 04701
25/06/2019
UNITED ROMANIAN BREWERIES
BEREPROD SRL, BD. UNIRII
NR. 27, BL. 15, SC. 2, AP 24,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040107,
BUCUREȘTI, ROMANIA
S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CEL MAI BUN MOMENT
DE BERE ESTE
ORICÂND... Probabil

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere și produse de bere, bere, must de
bere, bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), bere blondă, bere brună, bere cu
aromă de cafea, bere cu conținut caloric scăzut,
bere de grâu, bere fără alcool, bere neagră (cu
malț prăjit), bere neagră englezească (porter),
bere îmbogățită cu minerale, beri aromatizate,
beri artizanale, băuturi nealcoolice cu aromă de
bere, băuturi pe bază de bere, bere de ghimbir,
coctailuri pe bază de bere, IPA (bere blondă
indiană), Kvass (băutură nealcoolică), bere din
malț, must de malț, vin de orz (bere), înlocuitor de
bere, extracte din hamei pentru fabricarea berii,
bere din extract de rădăcini, băuturi nealcoolice
din malț, cidru fără alcool, preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33. Cidru, extracte din fructe, alcoolice.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04702
25/06/2019
UNITED ROMANIAN BREWERIES
BEREPROD SRL, BD. UNIRII
NR. 27, BL. 15, SC. 2, AP 24,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040107,
BUCUREȘTI, ROMANIA
S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CEL MAI BUN MOMENT
ESTE ORICÂND... Probabil

cuşti pentru animale de gospodărie, cuibare/
căsuţe, plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeș,
os de balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04704
25/06/2019
SC OMEGA CONSULT BUSINESS
SRL, SPLAIUL UNIRII NR. 9,
JUD.ILFOV , POPESTI LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere și produse de bere, bere, must de
bere, bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), bere blondă, bere brună, bere cu
aromă de cafea, bere cu conținut caloric scăzut,
bere de grâu, bere fără alcool, bere neagră (cu
malț prăjit), bere neagră englezească (porter),
bere îmbogățită cu minerale, beri aromatizate,
beri artizanale, băuturi nealcoolice cu aromă de
bere, băuturi pe bază de bere, bere de ghimbir,
coctailuri pe bază de bere, IPA (bere blondă
indiană), Kvass (băutură nealcoolică), bere din
malț, must de malț, vin de orz (bere), înlocuitor de
bere, extracte din hamei pentru fabricarea berii,
bere din extract de rădăcini, băuturi nealcoolice
din malț, cidru fără alcool, preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33. Cidru, extracte din fructe, alcoolice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04703
25/06/2019
BUZDUGAN GABRIEL CRISTIAN,
STR. GIORDANO BRUNO NR. 70,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400243, CLUJ, ROMANIA

Ultra Protect

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
produse din lemn, respectiv, cuşti pentru câini,
cuibare/căsuţe pentru animale de gospodărie,

Little Heroes
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 02.05.22; 02.05.23
(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Marsupii pentru transportul bebelușilor,
sacoșe de cumpărături din pânză, rucsacuri mici.
20. Perne pentru bebeluși, perne antirostogolire
pentru bebeluși.
24. Pături pentru bebeluși, lenjerie de pat pentru
bebeluși.
25. Tricouri imprimate, costume de bebeluși,
combinezoane pentru bebeluși.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04705
25/06/2019
SMILE CLINIC S.R.L., STR.
VASILE LUCACI NR. 18, JUD.
TIMIŞ
, TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA
ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR. 33,
AP. 7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

smileclinic
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.15.01
(591) Culori revendicate:gri, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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).
───────

M 2019 04706
25/06/2019
MANA FEED S.R.L., STR. MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR. 21, JUD.
ALBA, OCNA MUREȘ, ALBA,
ROMANIA
LUPSA SI ASOCIATII SRL ,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ET. 1, BIROU 1.02, SECTOR 5
, BUCUREŞTI, 050726 ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

mana
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.15.01
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04707
25/06/2019
SITEQ SRL, STR. TUDOR
VLADIMIRESCU NR. 28A, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

SITEQ /soft'a'lot>
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(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24
(591) Culori revendicate:verde (HEX
#99cc33), albastru (HEX #01233d)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software pentru birouri, software de
contabilitate, software pentru întreprinderi,
software pentru logistică.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04708
25/06/2019
REF-REF PROIECT CONSTRUCT
COMPANY SRL, CALEA
BUCUREȘTILOR NR. 208,
CLĂDIREA C5, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA
Cabinet N.D. Gavril SRL,
STR.STEFAN NEGULESCU,
NR.6A, SECTOR 1,, BUCURESTI,
011653, RO.BU, ROMANIA

FERREMO Trendy Furniture
(531)

Clasificare Viena: 02.09.01; 07.03.11;
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01
(591) Culori revendicate:roşu, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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, canapele, fotolii, saltele,
saltele gonflabile/pneumatice, nu cele pentru
scopuri medicale, pătuţuri pentru copii, coşuri
pentru copii/leagăne, țarcuri de joacă pentru
bebeluşi, perne antirostogolire pentru bebeluşi,
saltele pentru schimbarea bebeluşilor, cutii
pentru jucării, paturi, schelete de paturi din
lemn, fitinguri pentru pat, nemetalice, somiere,
articole pentru pat, cu excepţia lenjeriei,
noptiere, șifoniere, dulapuri, dulapuri pentru
haine, dulapuri pentru cărţi, suporturi pentru
cărţi (mobile), comode, birouri, cărucioare de
servit cina (mobile), divane, bănci (mobile),

tabureţi, banchete, șezlonguri, scaune/bănci
(scaune), scaune înalte pentru bebeluşi, mobilă,
fitinguri pentru mobilă, nemetalice, panouri
despărţitoare (mobile), rafturi de mobilă, oglizi
de mână (oglinzi de toaletă), vitrine (mobile),
bufeturi, mese, blaturi de mese, mese de
proiectare, mese de toaletă, cleme, nemetalice,
pentru mobilă, suporturi pentru sticle, cutii
din lemn pentru sticle, umerașe și cuiere
pentru haine, suporturi pentru haine (mobilier)
și cârlige pentru îmbrăcăminte, portmantouri,
suporturi pentru pălării, suporturi pentru umbrele,
inele pentru perdele, suporturi pentru draperii,
nu cele din material textil, călăreţi pentru
prinderea perdelei de şină, șine pentru perdele,
galerii pentru perdele, cârlige pentru perdele,
cordoane pentru draperii curtain tie-backs,
perdele decorative din mărgele, perdele din
bambus, perne (de dormit), perne decorative,
perne (de sprijinit, de divan), uşi pentru
mobilă, fitinguri de uşi, nemetalice, mânere de
uşi, nemetalice, zăvoare de uşi, nemetalice,
opritoare pentru uşi, nu din metal sau din
cauciuc, dibluri, nemetalice/cepuri (ştifturi),
nemetalice/ştifturi (cepuri), nemetalice, sonerii
de uşă, nemetalice, neelectrice, bătătoare pentru
uşile de la intrare, nemetalice, jaluzele interioare
(obloane) (mobile)/obloane interioare (mobile),
jaluzele din material textil, scări din lemn sau
plastic, tăvi nemetalice, coşuri, nemetalice, lăzi
de depozitare, nemetalice/cufere, nemetalice,
tâmplărie artistică, rame pentru tablouri, colţare
pentru ramele de tablouri/suporturi de susţinere
pentru tablouri (rame), busturi din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, figurine (statuete) din lemn,
ceară, ipsos sau plastic / statuete din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, crucifixuri din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, altele decât bijuteriile,
mobilier din ratan, mobilier din stuf.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil
sau plastic, textile pentru baie, exceptând
îmbrăcămintea, mănuşi de baie, huse pentru
pat/cearşafuri/cuverturi (cearşafuri)/ cuverturi
matlasate, lenjerie de pat, pături pentru pat,
plăpumi de puf, pilote, pleduri, țesături sub formă
de şnur, apărători laterale pentru pătuţurile de
copii (lenjerie de pat), huse pentru mobilă, huse
pentru saltele, draperii din material textil sau
plastic, perdele, perdele de duş din material textil
sau plastic, prosoape, batiste din material textil,
traverse de masă, nu din hârtie, feţe de masă, nu
din hârtie, saci de dormit, căptușeli pentru saci
de dormit, tapiserii textile.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, publicitate online,
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servicii de comenzi online computerizate,
închiriere de spațiu publicitar online, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
promovarea vânzarilor pentru terţi, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, producţia de clipuri,
servicii de telemarketing, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, servicii de intermediere
comercială, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, optimizarea
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, indexarea web pentru scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
expoziții și târguri în scopuri comerciale și
publicitare, servicii de vânzare cu amânuntul,
regruparea, în beneficiul terților, a unei game
variate de bunuri (cu excepția transportului
acestora), și anume: 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, canapele,
fotolii, saltele, saltele gonflabile/pneumatice, nu
cele pentru scopuri medicale, pătuţuri pentru
copii, coşuri pentru copii/leagăne, țarcuri de
joacă pentru bebeluşi, perne antirostogolire
pentru bebeluşi, saltele pentru schimbarea
bebeluşilor, cutii pentru jucării, paturi, schelete
de paturi din lemn, fitinguri pentru pat,
nemetalice, somiere, articole pentru pat, cu
excepţia lenjeriei, noptiere, șifoniere, dulapuri,
dulapuri pentru haine, dulapuri pentru cărţi,
suporturi pentru cărţi (mobila), comode, birouri,
cărucioare de servit cina (mobila), divane, bănci
(mobila), tabureţi, banchete, șezlonguri, scaune/
bănci (scaune), scaune înalte pentru bebeluşi,
mobilă, fitinguri pentru mobilă, nemetalice,
panouri despărţitoare (mobila), rafturi de
mobilă, oglinzi de mână (oglinzi de toaletă),
vitrine (mobila), bufeturi, mese, blaturi de
mese, mese de proiectare, mese de toaletă,
cleme, nemetalice, pentru mobilă, suporturi
pentru sticle, cutii din lemn pentru sticle,
umerașe și cuiere pentru haine, suporturi
pentru haine (mobilier) și cârlige pentru
îmbrăcăminte, portmantouri, suporturi pentru
pălării, suporturi pentru umbrele, inele pentru
perdele, suporturi pentru draperii, nu cele din
material textil, călăreţi pentru prinderea perdelei
de şină, șine pentru perdele, galerii pentru
perdele, cârlige pentru perdele, cordoane pentru
draperii curtain tiebacks, perdele decorative
din mărgele, perdele din bambus, perne (de
dormit), perne decorative, perne (de sprijinit,
de divan), uşi pentru mobilă, fitinguri de
uşi, nemetalice, mânere de uşi, nemetalice,

zăvoare de uşi, nemetalice, opritoare pentru
uşi, nu din metal sau din cauciuc, dibluri,
nemetalice/cepuri (ştifturi), nemetalice/ştifturi
(cepuri), nemetalice, sonerii de uşă, nemetalice,
neelectrice, bătătoare pentru uşile de la
intrare, nemetalice, jaluzele interioare (obloane)
(mobila)/obloane interioare [mobilă], jaluzele
din material textile, scări din lemn sau
plastic, tăvi nemetalice, coşuri, nemetalice, lăzi
de depozitare, nemetalice/cufere, nemetalice,
tâmplărie artistică, rame pentru tablouri, colţare
pentru ramele de tablouri/suporturi de susţinere
pentru tablouri (rame), busturi din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, figurine (statuete) din lemn,
ceară, ipsos sau plastic / statuete din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, crucifixuri din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, altele decât bijuteriile,
mobilier din ratan, mobilier din stuf, textile şi
înlocuitori pentru textile, lenjerie de uz casnic,
perdele din material textil sau plastic, textile
pentru baie, exceptând îmbrăcămintea, mănuşi
de baie, huse pentru pat/cearşafuri/cuverturi
(cearşafuri)/cuverturi matlasate, lenjerie de pat,
pături pentru pat, plăpumi de puf, pilote,
pleduri, țesături sub formă de şnur, apărători
laterale pentru pătuţurile de copii (lenjerie de
pat), huse pentru mobilă, huse pentru saltele,
draperii din material textil sau plastic, perdele,
perdele de duş din material textil sau plastic,
prosoape, batiste din material textil, traverse
de masă, nu din hârtie, feţe de masă, nu
din hârtie, saci de dormit, căptușeli pentru
saci de dormit, tapiserii textile, tablouri, flori
artificiale, corpuri de iluminat, spoturi pentru
iluminat, (exceptând transportul lor), permițând
clienților să vizualizeze și să cumpere în mod
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
putând fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amânuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul mijloacelor
electronice sau prin intermediul cataloagelor de
comandă prin corespondență sau prin mijloace
electronice.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04709
25/06/2019
CUSTOM TUNING & WHEELS
SRL, BLD. IULIU MANIU NR.
7, PARCELA 157, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI, NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

CUSTOM CARS GT
(531)

Clasificare Viena: 26.01.01; 26.01.18;
26.11.03; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
41. Educaţie,
furnizarea
de
divertisment, activităţi sportive şi
(Solicităm protecţie pentru întreaga
servicii incluse în această clasă
clasificării de la Nisa).
───────

instruire,
culturale
listă de
conform

M 2019 04710
25/06/2019
OLIVEROM SRL, STR. MORII NR.
27, JUDEŢUL ILFOV, COMUNA
AFUMAŢI, ILFOV, ROMANIA
CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI, NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

TAC PAC

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, , gheaţă (apă
îngheţată) (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04711
25/06/2019
SC Provizii de iarna SRL,
STRADA: GRADISTEI, NUMAR: 2,
JUDET: HUNEDOARA, PETRILA,
335800, HUNEDOARA, ROMANIA

delirs
(531)

Clasificare Viena: 26.01.01; 26.01.16;
26.01.05; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:mov, roz, albastru,
portocaliu, verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi.
───────

LISTA CONTINAND CERERILE DE INREGISTRARE MARCA
PROVENITE DIN CONVERSIA CERERILOR DE MARCA
COMUNITARA PUBLICATE IN VEDEREA DESCHIDERII
PERIOADEI DE OPOZITII/OBSERVATII

Cereri Conversie Mărci publicate în
02/07/2019(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

(210)
1 M 2019 02626

Data
Depozit
(151)
19/01/2017

Titular

Denumire
Marcă

(732)
(540)
GT GLOBAL TRADEMARKS SA abra BÚTOR www.abrabutor.ro

2
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02626
19/01/2017
GT GLOBAL TRADEMARKS SA,
RUE DU LÉMAN 12, CH-1920,
SUIZA, MARTIGNY, ELVEȚIA
FRISCH & PARTNERS SRL , BDUL CAROL I, NR. 54B, ET. 3,
AP. 5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020915 , ROMANIA

abra BÚTOR
www.abrabutor.ro
(531)

Clasificare Viena: 26.01.06; 26.04.04;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15
(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru, portocaliu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Materiale tipărite, ziare, reviste, periodice,
broşuri, cărți, fotografii și imagini, toate produsele
menţionate anterior prezentând , afişând,
promovând sau în legătură cu produsele
pentru uz casnic, bucătărie, dormitor, baie sau
gradină, și anume produse de înfrumusețare
pentru oameni și animale, unelte și unelte de
mână (manuale) pentru tratamentul materialelor
și pentru lucrări de construcţie, reparaţii și
întreținere, arme cu tăiș și fără tăiș, produse
pentru prepararea alimentelor, cuţite și tacâmuri
de bucătărie, instrumente pentru tăierea părului
și pentru îndepărtarea părului, aparate de
coafat, instrumente de manichiură și pedichiură,
aparat pentru îndereptarea părului, aparat
electric cu abur pentru îndreptarea părului,
aparate și instrumente pentru ridicare, mobilă
și mobilier, saltele, instrumente de iluminare,
încălzire, de abur, de bronzare și purificare,
veselă, obiecte pentru gătit, obiecte din sticlă,
porţelan, ceramică, articole de curăţat, articole
de întreținere a animalelor, articole de grădinărit,
ghivece și containere pentru flori și plante, textile
și articole textile, perdele, draperii de perete,
cuverturi, huse pentru saltele și fețe de masă,
lenjerie de pat, lenjerie de masă și lenjerie de

baie, prosoape, huse pentru podea, huse pentru
pereţi și tavan, carpete, covoare, linoleu, articole
și echipamente sportive, decorațiuni festive,
brazi artificiali de Crăciun, târguri și aparate de
joacă, jucării, jocuri, jucării și noutăţi și piese și
accesorii pentru acestea.
35. Servicii de publicitate, de marketing și
de promovare, toate în legătură cu produse
pentru: cu produsele pentru uz casnic, bucătărie,
dormitor, baie sau grădină, și anume produse de
înfrumusețare pentru oameni și animale, unelte
și unelte de mână (manuale) pentru tratamentul
materialelor și pentru lucrări de construcţie,
reparaţii și întreținere, arme cu tăiș și fără tăiș,
produse pentru prepararea alimentelor, cuţite
și tacâmuri de bucătărie, instrumente pentru
tăierea părului și pentru îndepărtarea părului,
aparate de coafat, instrumente de manichiură
și pedichiură, aparat pentru îndreptarea părului,
aparat electric cu abur pentru îndreptarea
părului, aparate și instrumente pentru ridicare,
mobilă și mobilier, saltele, instrumente de
iluminare, încălzire, de abur, de bronzare și
purificare, veselă, obiecte pentru gătit, obiecte
din sticlă, porţelan, ceramică, articole de curăţat,
articole de întreținere a animalelor , articole
de grădinărit, ghivece și containere pentru flori
și plante, textile și articole textile, perdele,
draperii de perete, cuverturi, huse pentru saltele
și fețe de masă, lenjerie de pat, lenjerie de
masă și lenjerie de baie, prosoape, huse
pentru podea, huse pentru pereţi și tavan,
carpete, covoare, linoleu, articole și echipamente
sportive, decorațiuni festive, brazi artificiali de
Crăciun, târguri și aparate de joacă, jucării,
jocuri, jucării și noutăţi și piese și accesorii
pentru acestea, servicii de expoziţii și expoziţii
comerciale toate în legătură cu produse pentru:
cu produsele pentru uz casnic, bucătărie,
dormitor, baie sau grădină, și anume produse de
înfrumusețare pentru oameni și animale, unelte
și unelte de mână (manuale) pentru tratamentul
materialelor și pentru lucrări de construcţie,
reparaţii și întreținere, arme cu tăiș și fără tăiș,
produse pentru prepararea alimentelor, cuţite
și tacâmuri de bucătărie, instrumente pentru
tăierea părului și pentru îndepărtarea părului,
aparate de coafat, instrumente de manichiură
și pedichiură, aparat pentru îndreptarea părului,
aparat electric cu abur pentru îndreptarea
părului, aparate și instrumente pentru ridicare,
mobilă și mobilier, saltele, instrumente de
iluminare, încălzire, de abur, de bronzare și
purificare, veselă, obiecte pentru gătit, obiecte
din sticlă, porţelan, ceramică, articole de curăţat,
articole de întreținere a animalelor, articole de
grădinărit, ghivece și containere pentru flori
și plante, textile și articole textile, perdele,

ERATA

Referitor la depozitul M2019/04433, publicat în data de
20.06.2019, dintr-o eroare materială a fost omis cel de-al
doilea solicitant, corect fiind:
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