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Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 06295

(151)
25/09/2019

(732)
ALBERT BRUNO CHRISTIAN

2 M 2019 06572

25/09/2019

ASOCIATIA PIZZARILOR
Asociatia Pizzarilor Profesionisti
PROFESIONISTI DIN ROMANIA ROMANIA

3 M 2019 06854

25/09/2019

PROECO GAS SYSTEMS SRL

eGPL instalații GPL online

4 M 2019 06855

25/09/2019

ION-GABRIEL LINTA

DM INDUSTRY DACIA
MILITARY INDUSTRY

5 M 2019 06856

25/09/2019

S.C. SALMONTANA S.R.L.

SALMONTANA

6 M 2019 06857

25/09/2019

DENIRO MEDIA SRL

DENIRO MEDIA

7 M 2019 06858

25/09/2019

NICOLAE-CRISTIAN DUMITRA ZEKA

8 M 2019 06859

25/09/2019

LAURA-IOANA PANTAZI

OPTICA NORD

9 M 2019 06860

25/09/2019

RALUCA-CRISTINA
PURCAREA

COSMO BOUTIQUE HOTEL

10 M 2019 06861

25/09/2019

IONELA JOIAN

Ciao Niki

11 M 2019 06863

25/09/2019

BRANDS DUEL SRL

BW BRANDS'WAR FASHION
OUTLET

12 M 2019 06864

25/09/2019

SC GENIUS NUTRITION SRL

CARNOGEN

13 M 2019 06865

25/09/2019

SALLIS COSMETICS SHOP
SRL

ELIXIRUL DIN SALINA

14 M 2019 06866

25/09/2019

ADRIAN-CLAUDIU SÎNA

BioAS

15 M 2019 06867

25/09/2019

Indigit Group S.R.L.

SCHOOL FEST

16 M 2019 06868

25/09/2019

Indigit Group S.R.L.

SCOOL FEST

17 M 2019 06869

25/09/2019

NICOLAE-CATALIN BARANYI
ADRIANA BEJAN

Forumul Revolutiei din
Decembrie 1989 Libertatea
Timisoara

18 M 2019 06870

25/09/2019

SIMION CREŢA

MS Mister. S

19 M 2019 06871

25/09/2019

LILIANA LAURA LAURENTIU

Prăjitura Frumoasa Adormită

20 M 2019 06872

25/09/2019

LILIANA LAURA LAURENTIU

Prăjitura Lulu

2

(540)
"ABC"
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 06295
25/09/2019
ALBERT BRUNO CHRISTIAN,
STR. GHEORGHE DOJA NR. 6,
JUD. TIMIȘ, SAT DUMBRĂVIȚA,
TIMIȘ, ROMANIA

"ABC"

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Materiale de construcţii nemetalice,
construcţii nemetalice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
servicii de comerț cu panouri nemetalice de tip
gard.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06572
25/09/2019
ASOCIATIA PIZZARILOR
PROFESIONISTI DIN ROMANIA,
STR. ISLAZULUI NR. 10, BL. B2,
SC. 3, ET. 5, AP. 88, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

Asociatia Pizzarilor
Profesionisti ROMANIA
(531)

Clasificare Viena: 01.15.11; 26.11.03;
26.11.13; 26.01.03; 26.01.16; 26.01.18;
27.05.01; 29.01.15
(591) Culori revendicate:negru, alb, albastru,
verde, roșu, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
în special furnizare de instruire în domeniul
gastronomic, antrenare (instruire), organizarea
și susținerea colocviilor, organizarea și
susținerea
conferințelor,
organizarea
și

susținerea congreselor, transfer de knowhow (instruire), servicii de divertisment,
organizarea și susținerea unor forumuri
educaționale în persoană, furnizarea online
de publicații electronice, nedescărcabile,
organizarea de competiții (educație sau
divertisment), organizarea de expoziții în
scopuri culturale sau educaționale, instruire
practică (demonstrații), publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, organizarea
și susținerea de seminarii, organizarea și
susținerea de simpozioane, predare/servicii
educaționale/servicii de instruire, organizarea și
susținerea de ateliere (instruire).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06854
25/09/2019
PROECO GAS SYSTEMS SRL,
SAT ALBOTA, NR. 465 F, JUDEŢ
ARGEŞ, COMUNA ALBOTA,
ARGEȘ, ROMANIA
CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

eGPL instalații GPL online
(531)

Clasificare Viena: 26.01.03; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:alb, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de comenzi online, furnizare
de informații de afaceri prin intermediul unui
site, publicitate online, servicii de comenzi online
computerizate, publicitate online printr-o rețea
informatizată de comunicații, promovare online
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de rețele informatizate și pagini web, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe Internet, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06855
25/09/2019
ION-GABRIEL LINTA, CALEA
MOSILOR NR. 235A, CORP C, AP.
12, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

DM INDUSTRY DACIA
MILITARY INDUSTRY
(531)

Clasificare Viena: 01.01.01; 01.01.10;
26.11.03; 25.01.06; 24.01.07; 27.05.01;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie , topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,

transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, , mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
13. Arme de foc, muniţie şi proiectile, explozivi,
artificii. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii. (Solicităm
protecție 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 protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului. (Solicităm protecție pentru
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întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)
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. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06856
25/09/2019
S.C. SALMONTANA S.R.L., STR.
BROASTEI NR. 487, JUDEȚUL
BRAȘOV, PREJMER, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecție 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 protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 06857
25/09/2019
DENIRO MEDIA SRL, STR.
FOISORULUI NR. 107, DEMISOL,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

DENIRO MEDIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
───────

SALMONTANA
(531)

Clasificare Viena: 03.09.03; 25.01.06;
27.05.01; 27.05.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06858
25/09/2019
NICOLAE-CRISTIAN DUMITRA,
STR. 8 MARTIE NR. 2A, BL.
D8A, AP. 3, JUD. DÂMBOVIȚA,
TÂRGOVIȘTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA
AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

ZEKA

35. Sevicii de comerț cu produse optice, servicii
de publicitate privind produsele optice și servicii
ce permit clienților să vadă și să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri (cu excepția
transportului), astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
al cataloagelor cu comandă prin poștă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.
44. Servicii medicale prestate de opticieni,
incluzind imagistica optică pentru diagnosticare
medicală.
───────

(210)
(151)
(732)

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24
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, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

(740)

(540)

M 2019 06860
25/09/2019
RALUCA-CRISTINA PURCAREA,
BDUL. NAȚIUNILE UNITE NR.
25, BL. 110, SC. 1, ET. 1, AP.
1, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06859
25/09/2019
LAURA-IOANA PANTAZI,
COMUNA DOMNEȘTI NR. 7, JUD.
ARGEȘ, SAT DOMNEȘTI, ARGEȘ,
ROMANIA

OPTICA NORD
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

COSMO BOUTIQUE HOTEL
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.12
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică
și de vacanță, servire de alimente și băuturi,
restaurante (servirea mesei), servicii oferite de
baruri, servicii de catering, furnizarea de spații
pentru evenimente și de spații pentru birouri
provizorii și pentru reuniuni, servicii de cazare
pentru evenimente, furnizare de spații special
amenajate pentru banchete și evenimente
sociale pentru ocazii speciale, cazare temporară,
servicii de ospitalitate (cazare).
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───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06861
25/09/2019
IONELA JOIAN, COMUNA
PAUNESTI, JUDEŢ VRANCEA,
SAT PAUNESTI, VRANCEA,
ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06863
25/09/2019
BRANDS DUEL SRL, STR.
ALEX SERBANESCU NR. 87,
HOTEL PHOENICIA, CAMERA
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

BW BRANDS'WAR
FASHION OUTLET
Ciao Niki
(531)

Clasificare Viena: 11.01.04; 19.07.09;
27.05.01; 27.05.17
(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).
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).

(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.05
(591) Culori revendicate:maro, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerţ cu amănuntul privind
articole de modă, haine, încălţăminte, prin
magazine fizice şi online.
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(540)
(511)

M 2019 06864
25/09/2019
SC GENIUS NUTRITION SRL,
CALEA BUCUREŞTI NR. 113A,
COM. BALOTEŞTI, JUD. ILFOV,
SAT SĂFTICA, ILFOV, ROMANIA

CARNOGEN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate
farmaceutice,
medicale
şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, suplimente dietetice
destinate să suplimenteze o dietă normală sau
să aibă beneficii pentru sănătate, înlocuitori ai
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meselor, alimente şi băuturi dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 06865
25/09/2019
SALLIS COSMETICS SHOP SRL,
JUDEŢ CLUJ NR. 465, , SAT
MOLDOVENESTI, CLUJ, ROMANIA
Cabinet Enpora Intellectual
Property SRL, STR. GEORGE
CĂLINESCU NR. 52A, AP. 1,
SECTOR 1, , BUCUREŞTI, 011694,
ROMANIA

ELIXIRUL DIN SALINA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale.
5. Produse igienice pentru medicină, alimente
și substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical sau veterinar, alimente pentru bebeluși,
suplimente alimentare pentru oameni și animale,
dezinfectante.

(531)

Clasificare Viena: 05.03.11; 05.03.13;
27.05.02; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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
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)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06866
25/09/2019
ADRIAN-CLAUDIU SÎNA, BD.
BUREBISTA NR. 2, BL. D14,
SC. 2, ET. 3, AP. 39, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR
1,, BUCUREŞTI, 010497

BioAS

(740)

(540)

M 2019 06867
25/09/2019
Indigit Group S.R.L., ȘOSEAUA
IANCULUI NR. 5, CAMERA 9,
BLOC 110, SCARA B, ETAJ 10,
AP. 88, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
VBA INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. IOAN BIANU NR.
27, ETAJ 1, AP. 3, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SCHOOL FEST
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(531)

Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizare și coordonare de jocuri,
organizare și coordonare de seminarii și ateliere
de lucru (instruire), organizare și coordonare
de competiții (educație sau divertisment),
organizare și conducere de conferințe educative,
coordonare de activități culturale, coordonare
de activități de divertisment, organizare de
expoziții în scopuri culturale sau educative,
organizare de jocuri, competiții și concursuri
cu întrebări, realizare, coordonare și organizare
de ateliere de lucru (instruire), organizarea și
susținerea de târguri de educație, organizare și
coordonare de prelegeri (instruire), organizare
de activități recreative, ateliere recreative
(educaţie, instruire), servicii educative în materie
de aplicații ale programelor de calculator.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizare și coordonare de jocuri,
organizare și coordonare de seminarii și ateliere
de lucru (instruire), organizare și coordonare
de competiții (educație sau divertisment),
organizare și conducere de conferințe educative,
coordonare de activități culturale, coordonare
de activități de divertisment, organizare de
expoziții în scopuri culturale sau educative,
organizare de jocuri, competiții și concursuri
cu întrebări, realizare, coordonare și organizare
de ateliere de lucru (instruire), organizarea și
susținerea de târguri de educație, organizare și
coordonare de prelegeri (instruire), organizare
de activități recreative, ateliere recreative
(educaţie, instruire), servicii educative în materie
de aplicații ale programelor de calculator.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06868
25/09/2019
Indigit Group S.R.L., ȘOSEAUA
IANCULUI NR. 5, CAMERA 9,
BLOC 110, SCARA B, ETAJ 10,
AP. 88, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
VBA INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. IOAN BIANU NR.
27, ETAJ 1, AP. 3, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2019 06869
25/09/2019
NICOLAE-CATALIN BARANYI,
STR. BEGA NR. 18, JUDEŢUL
TIMIŞ, SAT GIROC, TIMIȘ,
ROMANIA
ADRIANA BEJAN, CALEA
ARADULUI NR. 44, AP. 11,
JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

Forumul Revolutiei
din Decembrie 1989
Libertatea Timisoara

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activității sportive și culturale.
───────

SCOOL FEST
(531)

Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.24

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
25/09/2019

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06870
25/09/2019
SIMION CREŢA , STR.
GHEORGHE DIMA NR. 11C,
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD,
BISTRIŢA, 420159, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA
INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINȚEI NR. 39,
AP. 12, JUDEȚUL MUREȘ,
TÂRGU MUREȘ, 540543, MUREȘ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06871
25/09/2019
LILIANA LAURA LAURENTIU ,
STR. BUCURIEI NR. 8, JUDEŢUL
TIMIŞ, GHIRODA, 307200, TIMIȘ,
ROMANIA

Prăjitura Frumoasa Adormită

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Prăjitură cu foi cu miere de albine și cremă
(produs de cofetărie).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

MS Mister. S
(531)

Clasificare Viena: 09.05.02; 05.05.20;
27.05.01; 27.05.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
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).
───────

(511)

M 2019 06872
25/09/2019
LILIANA LAURA LAURENTIU ,
STR. BUCURIEI NR. 8, JUDEŢUL
TIMIŞ, GHIRODA, 307200, TIMIȘ,
ROMANIA

Prăjitura Lulu

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Prăjitura cu ciocolată și cremă de caramel
(produs de cofetărie).
───────

