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Cereri Mărci publicate în 02/04/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 01421

(151)
26/03/2019

(732)
VIRES CONSTRUCT SRL

(540)
VIRES GRUP

2 M 2019 02061

26/03/2019

BUSINESS ALLIANCE CORP
SRL

project 1

3 M 2019 02285

26/03/2019

CĂTĂLIN MUNTEAN

BeGudd MAGAZINE

4 M 2019 02286

26/03/2019

SEFRINA SRL

sefrina lebanese food

5 M 2019 02287

26/03/2019

SC CAIVA HOME TEXTILE SRL Caiva

6 M 2019 02288

26/03/2019

COMPLET PROMOTION
STORE SRL

evog.ro

7 M 2019 02289

26/03/2019

BERRO MOHAMMAD

JARRET

8 M 2019 02290

26/03/2019

BERRO MOHAMMAD

GEEPAS

9 M 2019 02291

26/03/2019

DR. PHYTO SRL

esentia

10 M 2019 02292

26/03/2019

DR. PHYTO SRL

Rehisol

11 M 2019 02293

26/03/2019

DR. PHYTO SRL

Hepasol

12 M 2019 02294

26/03/2019

DR. PHYTO SRL

Enzysol

13 M 2019 02295

26/03/2019

DR. PHYTO SRL

Spasmosol

14 M 2019 02296

26/03/2019

DR. PHYTO SRL

Diarsol

15 M 2019 02297

26/03/2019

ANDREEA PETRESCU

ROTIPO

16 M 2019 02298

26/03/2019

S.C. OPTICA GENERAL S.R.L.

MASSIMO PERRINI

17 M 2019 02299

26/03/2019

CARMEN-ANDREEA BRUMĂ

''3 S SANATOASA SUPLA
SATULA'' BY CARMEN BRUMA

18 M 2019 02300

26/03/2019

ELENA-ANA IOAN

Petale de Zahăr

19 M 2019 02301

26/03/2019

SV AUTOMATIC IT SRL

B BANCOMATIC

20 M 2019 02302

26/03/2019

INTELIGENT PACK SRL

INTELIGENT pack

21 M 2019 02303

26/03/2019

GABRIEL POPA

R ROYAL HOME

22 M 2019 02304

26/03/2019

SC AGRO COSM FAN SRL

ATELIERUL DE LAPTE

23 M 2019 02305

26/03/2019

A.G. RADIO HOLDING SRL

Romania are sange de rocker

24 M 2019 02306

26/03/2019

DIMATEO PRIM SRL

BERE, PEȘTE, BERE ORDINEA
CORECTĂ!

25 M 2019 02307

26/03/2019

TODORUT V VIOREL PFA

GRADINA TROPICALA.RO

26 M 2019 02308

26/03/2019

AMERICAN-CIGARETTE
COMPANY (OVERSEAS)
LIMITED

LA CIGARETTE IVOIRE
ORIGINALE

2
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
27 M 2019 02309

(151)
26/03/2019

(732)
AMERICAN-CIGARETTE
COMPANY (OVERSEAS)
LIMITED

(540)
LA CIGARETTE BLEUE
ORIGINALE

28 M 2019 02310

26/03/2019

AMERICAN-CIGARETTE
COMPANY (OVERSEAS)
LIMITED

LA CIGARETTE VERTE CLIC

29 M 2019 02311

26/03/2019

AMERICAN-CIGARETTE
COMPANY (OVERSEAS)
LIMITED

LA CIGARETTE BLEUE CLIC

30 M 2019 02312

26/03/2019

SILVIU ŞERBAN

SAVIATIO

31 M 2019 02313

26/03/2019

Alexandru-Gheorghe Padurean

Ceaun Borsec Festival

32 M 2019 02314

26/03/2019

MOTOUNELTE.RO S.R.L.

EKOMOT

33 M 2019 02315

26/03/2019

DENISA ILEANA BROTAC

my Geisha

34 M 2019 02316

26/03/2019

SC CROCO SRL

Croco CRACKERS SUSAN
SESAME

35 M 2019 02317

26/03/2019

CIPRIAN-IOSIF BENGA

OIŢA ŞNIŢI

36 M 2019 02318

26/03/2019

MARIO STAR SRL

MARIO SLOTS & ROULETTE

37 M 2019 02319

26/03/2019

REDLACK PROD SRL

MOBARTA

38 M 2019 02320

26/03/2019

SC STOP SRL

MALIBU HOTEL MAMAIA
ROMANIA

39 M 2019 02322

26/03/2019

DRAGULIN & DECA DESIGN
SRL

QSTIL FURNITURE DESIGN

40 M 2019 02323

26/03/2019

SUNECHO LIMITED

ROOLTICK

3
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01421
26/03/2019
VIRES CONSTRUCT SRL, ALEEA
PROF. VALERIU BOLOGA NR.
3, PARTER, AP. NR. SP. COM. 3,
TRONSON 2, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

VIRES GRUP
(531)

Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii
de
construcții
ansambluri
rezidențiale și de întreținere a acestora.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02061
26/03/2019
BUSINESS ALLIANCE CORP SRL,
BLD. MAREȘAL ALEXANDRU
AVERESCU NR. 7A, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011941,
BUCUREȘTI, ROMANIA

project 1
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.07.11;
27.07.12
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate,

managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02285
26/03/2019
CĂTĂLIN MUNTEAN, STR.
PRINCIPALĂ NR. 28, COMUNA
MOȘNIȚA NOUĂ. JUD. TIMIȘ, SAT
MOȘNIȚA NOUĂ, TIMIȘ, ROMANIA

BeGudd MAGAZINE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.15;
08.01.24; 01.15.23
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
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35. Publicitate,

managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02286
26/03/2019
SEFRINA SRL, BDUL. PACHE
PROTOPOPESCU NR. 10, ET. 1,
AP. 3, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 25.01.09; 25.01.10;
27.05.01; 27.05.11; 29.01.12; 09.01.09
(591) Culori revendicate:roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, pături
pentru pat, lenjerie de uz casnic, perdele din
material textil sau plastic.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02288
26/03/2019
COMPLET PROMOTION STORE
SRL, STR. BASCA MARE NR.
5, CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

sefrina lebanese food
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
29.01.03
(591) Culori revendicate:verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02287
26/03/2019
SC CAIVA HOME TEXTILE SRL,
STR. MIHAI EMINESCU NR. 216,
PARTER, CAMERA 1, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

evog.ro
(531)

Clasificare Viena: 02.09.01; 27.03.02;
27.05.12
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, pături
pentru pat, lenjerie de uz casnic, perdele din
material textil sau plastic, prosoape din material
textil.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

Caiva

M 2019 02289
26/03/2019
BERRO MOHAMMAD, BD. UNIRII
NR. 14, BL. 6, SC. 2, ET. 1, AP.
26, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

JARRET

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente utilizate în știință,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optica, cântărire, măsurare, semnalizare,
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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, compact
discuri, DVD-uri și alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcționează cu fise, case de marcat, mașini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
si calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.

(210)
(151)
(732)

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 02290
26/03/2019
BERRO MOHAMMAD, BD. UNIRII
NR. 14, BL. 6, SC. 2, ET. 1, AP.
26, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

GEEPAS

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, compact
discuri, DVD-uri și alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcționează cu fise, case de marcat, mașini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
și calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
───────

M 2019 02291
26/03/2019
DR. PHYTO SRL, STR. NADES
NR. 40D, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

esentia
(531)

Clasificare Viena: 01.15.15; 26.04.10;
26.04.18; 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:portocaliu, violet
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
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, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 02292
26/03/2019
DR. PHYTO SRL, STR. NADES
NR. 40D, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Rehisol

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
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adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman și veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinților și
pentru amprente dentare, dezinfectanți, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
10. Aparate
și
instrumente
chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre, ochi
și dinți artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice și de asistență
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru sugari, aparate, dispozitive și articole
pentru activitate sexuală.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 02293
26/03/2019
DR. PHYTO SRL, STR. NADES
NR. 40D, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

Hepasol

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, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
10. Aparate
şi
instrumente
chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 02294
26/03/2019
DR. PHYTO SRL, STR. NADES
NR. 40D, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

Enzysol

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, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
10. Aparate
şi
instrumente
chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 02295
26/03/2019
DR. PHYTO SRL, STR. NADES
NR. 40D, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Spasmosol

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, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
10. Aparate
şi
instrumente
chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
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de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 02296
26/03/2019
DR. PHYTO SRL, STR. NADES
NR. 40D, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02297
26/03/2019
ANDREEA PETRESCU, ALEEA
VERONICA MICLE NR. 4, JUD.
IAŞI, IAŞI, IAȘI, 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

Diarsol

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, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
10. Aparate
şi
instrumente
chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
───────

ROTIPO
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.11.12; 24.17.20
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
gestionarea
afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, servicii de editare şi redactare
publicaţii, servicii editoriale şi redactionale,
publicare de materiale publicitare online,
publicare electronică de materiale imprimate în
scopuri publicitare, organizare și coordonare
de târguri legate de publicare, strângerea la
un loc, în beneficiul terţilor a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în
cadrul unor magazine, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, servicii de import-export.
40. Servicii de tipărire digitală la cerere de cărți
și alte documente, servicii de tipărire de articole
de papetărie, tipărire de materiale publicitare,
tipărire de cărți.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, publicare de cărți, publicare
de texte, pregătirea de texte pentru publicare,
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publicare de cărți și reviste, servicii de publicare
reviste, inclusiv publicare on line, publicare și
editare de cărți, publicare și editare de materiale
tipărite, servicii de
consultanță în materie de publicare de cărți,
publicare electronică on-line a publicaţiilor sau
periodicelor.

(210)
(151)
(732)

───────
(740)
(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 02298
26/03/2019
S.C. OPTICA GENERAL S.R.L. ,
STR. AUREL BOTEA NR. 5, BL.
B5B, SC. 2, AP. 22, SECTOR 3
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

MASSIMO PERRINI

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărie, de măsurare, de semnalizare,
de
control
(verificare),
de
siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric,
aparate
pentru
înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetelor sau
imaginilor, suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice, distribuitoare automate şi
mecanisme pentru aparate cu preplată, case
înregistratoare, maşini de calculat, echipamente
pentru tratarea informaţiei şi calculatoare,
extinctoare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de import - export, servicii oferite de un lanţ de
magazine.
───────

(540)

(511)

M 2019 02299
26/03/2019
CARMEN-ANDREEA BRUMĂ,
STR. BALTAGULUI NR. 5, BL.
V81, SC. 3, ET. 6, AP. 75, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

''3 S SANATOASA
SUPLA SATULA'' BY
CARMEN BRUMA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02300
26/03/2019
ELENA-ANA IOAN, STR.
CAMELIEI NR. 4, BL. 44, SC. B,
ET. 6, AP. 66, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, 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)

M 2019 02301
26/03/2019
SV AUTOMATIC IT SRL, STR.
BRADULUI NR. 13, JUDEȚUL
CONSTANȚA, NAVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA

B BANCOMATIC
(531)

Clasificare Viena: 26.04.01; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.12
(591) Culori revendicate:alb, albastru
(HEX=#7092be)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări,
afaceri
financiare,
afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
───────

Petale de Zahăr
(531)

Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.13; 27.01.12; 05.05.15; 05.05.20
(591) Culori revendicate:mov, roz, portocaliu,
galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată), (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse 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)

(540)

M 2019 02302
26/03/2019
INTELIGENT PACK SRL,
STR. 22 DECEMBRIE NR. 8,
JUDEȚUL MARAMUREȘ, CAVNIC,
MARAMUREȘ, ROMANIA

INTELIGENT pack
(531)

Clasificare Viena: 26.15.09; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Ambalaje vidate din carton, carton pentru
ambalaje cu blistere, ambalaje din hârtie sau
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carton pentru sticle, ambalaje din carton sau
din hârtie pentru sticle, carton ondulat, cutii din
carton ondulat, recipiente din carton ondulat,
carton subțire pentru cașerarea cartonului
ondulat, cutii confecționate din carton ondulat,
cutii de depozitare a registrelor din carton
ondulat, hârtie și carton industriale, carton
ondulat, cutii din carton ondulat, carton, cutii
carton caserat, cutii carton imprimat.

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02303
26/03/2019
GABRIEL POPA, STR. SPIRU
HARET NR. 42, BL. 106, AP.
36, JUDEȚUL BUZAU, BUZAU,
120260, BUZĂU, ROMANIA

(540)

M 2019 02304
26/03/2019
SC AGRO COSM FAN SRL,
COMUNA APAHIDA, STR. 1 MAI
NR. 40, JUDEȚUL CLUJ, SAT
SANNICOARA, CLUJ, ROMANIA
AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

ATELIERUL DE LAPTE
(531)

R ROYAL HOME
(531)

Clasificare Viena: 24.01.05; 24.09.05;
05.03.02; 26.01.01; 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:auriu
(HEX=#b49153), negru
(HEX=#000000)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

Clasificare Viena: 26.11.01; 26.11.12;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru
(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, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerț
online și offline cu produse diverse.
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(540)

M 2019 02305
26/03/2019
A.G. RADIO HOLDING SRL,
SPLAIUL UNIRII NR. 165,
CLĂDIREA TN OFFICES 1, ET. 10,
CAM. D, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Romania are sange de rocker
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de
control
(verificare),
de
siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea şi
reproducerea sunetului, imaginilor şi datelor,
suporturi de sunete, de imagini şi de date,
în special benzi audio, casete audio şi
video, discuri compacte, discuri acustice, benzi
video, dischete, CD-ROM-uri, toate produsele
menționate anterior, în formă înregistrată
şi neînregistrată. Suporturi de înregistrare
magnetică, compact-discuri, DVD-uri şi alte
suporturi de înregistrare digitală, maşini
de calculat, echipamente pentru prelucrarea
datelor, calculatoare, aparate şi instrumente
optice, în special ochelari, lentile pentru ochelari,
rame de ochelari, software de calculator, casete
pentru jocuri video, software pentru jocuri,
aparate mobile de telecomunicaţii, programe de
aplicație (aplicații descărcabile), programe de
calculator şi pentru jocuri, software, software
aplicație (aplicatii înregistrate şi descărcabile)
pentru calculatoare, notebookuri, laptopuri,
tablete, telefoane inteligente şi terminale mobile.
16. Hârtie, carton, articole pentru legătorie,
fotografii, produse de imprimerie, în special
ziare, reviste, periodice, cataloage, caiete,
manuale de instrucțiuni, manuale de utilizare
şi calendare, papetărie, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului), materiale de instruire
sau învățământ (cu excepţia aparatelor), cărţi
poștale din carton şi hârtie, feţe de masă, batiste
şi servetele demachiante, din hârtie, sacoșe,
huse, genți de ambalare din hârtie sau material
plastic, suporturi din hârtie sau carton, materiale
plastice pentru ambalaje, șervețele de masă din
hârtie, postere, abțibilduri, adezivi, autocolante
(papetărie).
35. Marketing (cercetarea pieței), studii de piață,
analiză de piață, consultanţă în conducerea
şi organizarea afacerilor, intermedieri de
afaceri comerciale pentru terţi, intermediere
de contracte pentru terţi pentru achiziția şi
vânzarea de bunuri, sondaje de opinie, cercetare
în domeniul publicității, distribuție de produse
în scopuri publicitare, promovarea vânzărilor
(pentru terţi), închiriere de material publicitar,
publicitate, în special publicitate radiofonică,
televizată, cinematografică, imprimată, prin
videotext, teletext şi internet, servicii de

comerț cu scop publicitar, şi anume
publicitate, relații publice (relatii publice) şi
marketing, servicii de comenzi telefonice
pentru teleshopping, publicare de materiale
promoționale, producție de film publicitar,
intermediere de filme publicitare, compilare,
sistematizare şi actualizarea datelor în baza
de date a calculatorului, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, intermedierea de contracte (pentru
terţi), intermedierea de abonamente pentru
serviciile de telecomunicaţii (pentru terţi),
publicitate, în special dezvoltare strategică
şi planificarea campaniilor, management de
proiect şi evenimente, şi anume planificare,
supravegherea derularii şi realizarea de
campanii, proiecte şi evenimente cu scop
publicitar, organizare de târguri şi expoziţii în
scopuri comerciale sau de publicitate, distribuire
de cataloage şi prospecte publicitare, gestionare
de fişiere informatice, preluare telefonică şi/
sau computerizată de comenzi pentru oferte
de cumpărături pe internet sau teleshopping,
vânzări prin licitație, inclusiv prin internet,
agenții de publicitate, concepție şi realizarea
de prezentări şi de alte oferte informaționale
cu scopuri publicitare şi comerciale şi pe
internet, în alte rețele de date, în servicii
online, precum şi prin tehnici multimedia,
organizare şi realizare de prezentări multimedia
în scopuri publicitare, dezvoltare de concepții de
publicitate, publicitate pe o rețea de comunicare
online electronică, dezvoltare şi creare de
concepte publicitare, dezvoltare, concepție şi
creare de concepte audiovizuale de comunicare,
în scopuri publicitare, compunere şi publicare
de texte publicitare, servicii de planificare pentru
publicitate, publicarea de produse de imprimerie
(şi în format electronic) în scopuri publicitare,
închiriere de timp publicitar în mijloacele de
comunicare, difuzarea de anunțuri publicitare,
publicare şi editare de cataloage în scopuri
publicitare, stocare (gestionarea) de date în
rețele de date computerizate, strângerea la
un loc, în beneficiul terţilor a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a permite
clienților să le vadă şi să le achiziționeze
cât mai comod prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping.
38. Telecomunicaţii, servicii de difuzare sau
emisiuni de programe de radio, televiziune,
videotext, teletext, difuzare de programe de
televiziune de internet, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
colectarea şi livrarea de ştiri (agenții de presă),
colectare şi livrarea de informaţii generale în
cadrul serviciilor agențiilor de presă, transmisie
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de sunet, imagine şi date prin cablu, satelit,
(rețele) computerizate, cabluri telefonice şi ISDN
şi orice alt tip de medii de transmisie, furnizarea
accesului la informaţii memorate în baze de date,
inclusiv pe internet, şi prin internet şi în special
şi prin sisteme de calculatoare, cu comunicare
interactivă, furnizare de acces la informaţii pe
internet, în special în domeniul televiziunii şi
televiziunii pe internet, punerea la dispoziție
a unui portal online, difuzarea de programe
de televiziune pentru abonați, în special sub
formă de televiziune plătită şi video la cerere,
telecomunicaţii prin intermediul platformelor şi
portalurilor de internet, radiotelefonie mobilă,
în special furnizare de acces la aplicații,
transmisie electronică de date, software de
calculator, precum şi conținuturi audio, video
sau multimedia către terminale mobile prin rețele
de comunicații locale sau globale, furnizarea
şi închirierea timpilor de acces la baze de
date deservite de computere, la un computer
utilizat pentru mesaje şi buletine informative, la
rețele interactive de comunicații prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în diverse
domenii, la cataloage de mărfuri, servicii sau
informaţii, servicii de forumuri de discuţii pe
internet, mesaje electronice.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, divertisment radio, pe
internet şi televizat, producție de programe
sau emisiuni de film, televiziune, radio,
videotext şi teletext (cu excepţia celor în scop
publicitar), producție de filme, altele decât
filmele publicitare, producție de benzi video,
servicii oferite de studiouri de înregistrare
pentru televiziune, închiriere de instrumente
muzicale, producţia de muzică, servicii artistice
prestate de orchestre, organizarea şi realizarea
de evenimente sportive şi culturale, realizarea
de evenimente de divertisment în direct
şi de festivaluri de film, organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educative,
organizare şi coordonare de concerte,
reprezentații teatrale, organizare de spectacole,
servicii de impresari, prezentări şi închiriere
de filme TV sau cinematografice, îngrijire
redacțională a aparițiilor pe internet, producție
de programe de teleshopping, înregistrări pe
benzi video (filmare), proiecții de filme TV
sau cinematografice, microfilmare, exploatarea
publicațiilor electronice on-line nedescărcabile,
publicare electronică on-line a cărților sau
periodicelor, jocuri on-line într-o rețea de
calculatoare.
42. Dezvoltare tehnică de ghiduri electronice de
programe de televiziune (software), programare
pentru calculatoare, actualizare de software

pentru baze de date, instalare şi întreținere
de software pentru bazele de date, crearea
de programe de calculator şi jocuri de
calculator (software), proiectare şi închiriere
de software de calculator, întocmire de
site-uri web, proiectare şi actualizare de
pagini principale de web, închiriere de
programe video şi de imagine (software),
dezvoltare de conținuturi multimedia şi aplicații
corespunzătoare (software), proiectare şi
dezvoltare de software de calculator şi programe
de aplicații pentru sisteme computerizate mobile
(aplicații).
45. Distribuirea de licențe pentru proprietate
industrială şi pentru drepturile de autor,
furnizare de licențe pentru concepte de franciză
(servicii juridice), concesiune de licențe de
proprietate intelectuală, comerțul cu licențe de
film, televiziune şi video, acordarea de licențe
de software pentru calculatoare (servicii de
consultanţă juridică), gestionarea drepturilor de
autor, intermediere, management şi valorificare
de drepturi de autor şi drepturi de proprietate
industrială pentru terţi prin acordare de licență,
intermediere, valorificare şi administrare de
drepturi de difuzare în televiziune, în special
de drepturi pentru transmisia de evenimente la
televizor, în special de evenimente sportive, prin
acordare de licență, intermediere, valorificare
şi administrare de drepturi pentru reportaje
de presă, radio, televiziune şi film pentru
utilizarea pe suporturi de sunet şi imagine, prin
acordare de licență, intermediere, valorificare
şi administrare de drepturi asupra reportajelor
de ziar şi de revistă, prin acordare de
licență, administrare, intermediere şi alt fel de
valorificare de drepturi de emisie, redifuzare,
audiovizuale, mecanice şi alte drepturi de
utilizare asupra programelor radio şi de
televiziune şi alte producții de sunet şi
imagine, prin acordare de licență, intermediere,
administrare şi distribuire de drepturi pentru
formate de televiziune, conținuturi de televiziune,
emisiuni de televiziune, seriale de televiziune,
spectacole de televiziune şi emisiuni de jocuri
pentru televiziune, inclusiv scenarii şi elementele
principale de realizare a acestora, precum în
special titluri, sigle, concepere de spectacole,
idei de jocuri, imagini de scenă, desfășurări de
spectacole şi tehnici de interogare, prin acordare
de licență (servicii juridice).
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02306
26/03/2019
DIMATEO PRIM SRL, STR.
CAMPULUI NR. 12, VILA 3, ET. 1,
AP 5, JUDEȚUL ILFOV, COMUNA
TUNARI, ILFOV, ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Plante și flori naturale, semințe de flori pentru
plantare, bulbi de flori, plante tropicale naturale,
flori exotice naturale.
───────

(210)
(151)
(732)

BERE, PEȘTE, BERE
ORDINEA CORECTĂ!
(531)

Clasificare Viena: 01.15.21; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.17; 29.01.15
(591) Culori revendicate:galben, roșu,
albastru, negru, verde, gri, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi comestibile.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02307
26/03/2019
TODORUT V VIOREL PFA,
CALEA LUGOJULUI NR. 140,
JUDEȚUL TIMIȘ, GHIRODA, TIMIȘ,
ROMANIA

(591)

(540)

(511)

LA CIGARETTE
IVOIRE ORIGINALE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat (roll your own tobacco), tutun
de pipă, produse din tutun, înlocuitori de tutun
(nu pentru uz medical), trabucuri, tigări de
foi, brichete, chibrituri, articole pentru fumători,
hârtie pentru țigări/țigarete, tuburi pentru țigări/
țigarete, filtre pentru țigări/țigarete, aparate
de buzunar pentru rularea țigărilor/țigaretelor,
mașini manuale pentru injectarea tutunului în
tuburile de hârtie, țigări/țigarete electronice,
lichide pentru țigări/țigarete electronice, produse
din tutun cu scopul de a fi încălzite.
───────

GRADINA TROPICALA.RO
(531)

(740)

M 2019 02308
26/03/2019
AMERICAN-CIGARETTE
COMPANY (OVERSEAS)
LIMITED, ROUTE DE FRANCE 17,
BONCOURT 2926, SWITZERLAND,
ELVEȚIA
SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

Clasificare Viena: 26.04.04; 05.05.23;
05.03.11; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.15
Culori revendicate:verde, galben, roșu,
mov, albastru, roz, alb, turcoaz, maro
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(511)

M 2019 02309
26/03/2019
AMERICAN-CIGARETTE
COMPANY (OVERSEAS)
LIMITED, ROUTE DE FRANCE 17,
BONCOURT 2926, SWITZERLAND,
ELVEȚIA
ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

LA CIGARETTE
BLEUE ORIGINALE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat (roll your own tobacco), tutun
de pipă, produse din tutun, înlocuitori de tutun
(nu pentru uz medical), trabucuri, tigări de
foi, brichete, chibrituri, articole pentru fumători,
hârtie pentru țigări/țigarete, tuburi pentru țigări/
țigarete, filtre pentru țigări/țigarete, aparate
de buzunar pentru rularea țigărilor/țigaretelor,
mașini manuale pentru injectarea tutunului în
tuburile de hârtie, țigări/țigarete electronice,
lichide pentru țigări/țigarete electronice, produse
din tutun cu scopul de a fi încălzite.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02310
26/03/2019
AMERICAN-CIGARETTE
COMPANY (OVERSEAS)
LIMITED, ROUTE DE FRANCE 17,
BONCOURT 2926, SWITZERLAND,
ELVEȚIA
ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

LA CIGARETTE VERTE CLIC

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat (roll your own tobacco), tutun
de pipă, produse din tutun, înlocuitori de tutun

(nu pentru uz medical), trabucuri, tigări de
foi, brichete, chibrituri, articole pentru fumători,
hârtie pentru țigări/țigarete, tuburi pentru țigări/
țigarete, filtre pentru țigări/țigarete, aparate
de buzunar pentru rularea țigărilor/țigaretelor,
mașini manuale pentru injectarea tutunului în
tuburile de hârtie, țigări/țigarete electronice,
lichide pentru țigări/țigarete electronice, produse
din tutun cu scopul de a fi încălzite.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02311
26/03/2019
AMERICAN-CIGARETTE
COMPANY (OVERSEAS)
LIMITED, ROUTE DE FRANCE 17,
BONCOURT 2926, SWITZERLAND,
ELVEȚIA
ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

LA CIGARETTE BLEUE CLIC

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat (roll your own tobacco), tutun
de pipă, produse din tutun, înlocuitori de tutun
(nu pentru uz medical), trabucuri, tigări de
foi, brichete, chibrituri, articole pentru fumători,
hârtie pentru țigări/țigarete, tuburi pentru țigări/
țigarete, filtre pentru țigări/țigarete, aparate
de buzunar pentru rularea țigărilor/țigaretelor,
mașini manuale pentru injectarea tutunului în
tuburile de hârtie, țigări/țigarete electronice,
lichide pentru țigări/țigarete electronice, produse
din tutun cu scopul de a fi încălzite.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02312
26/03/2019
SILVIU ŞERBAN, STR
TRANSILVANIA NR. 30, AP. 5,
JUDEŢ MUREŞ, TARGU MURES,
MUREȘ, 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)
(511)

M 2019 02313
26/03/2019
Alexandru-Gheorghe Padurean,
STR GARII DE NORD NR. 6-8,
BL. 11, ET. 7, AP. 46, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Ceaun Borsec Festival

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

SAVIATIO
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și abrazive.
35. Publicitate,
gestionarea
afacerilor
comerciale, administraţie comercială, Lucrări de
birou, strângerea la un loc, în beneficiul terţilor
a unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine,
prin mijloace electronice, prin intermediul siteurilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
servicii de import-export.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02314
26/03/2019
MOTOUNELTE.RO S.R.L.,
STR. MARIA ROSETTI NR.
25B, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
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

EKOMOT
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.12; 26.13.25
(591) Culori revendicate:negru, verde,
turcoaz
(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, distribuitoare automate, pompe de
aerare pentru acvarii, aparate pentru aerarea
apei, motoare aeronautice, motoare de avion,
utilaje agricole, elevatoare agricole, unelte
agricole, altele decât cele acţionate manual,
pompe de aer (instalaţii de garaj), maşini pentru
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aspirarea aerului, aparate de sudură cu arc
electric, aparate de taiere cu arc electric, maşini
de batere, curele pentru maşini, curele pentru
motoare, maşini de îndoit, dispozitive de legare
a fânului / dispozitive pentru strângerea fânului,
maşini pentru ascuţirea lamelor (şlefuire) /
maşini de şlefuit, suflante pentru compresia,
evacuarea şi transportul gazelor, suflante pentru
compresia, aspirarea şi transportul cerealelor /
vânturătoare pentru compresia, aspirarea şi
transportul cerealelor / suflante sau vânturătoare
pentru compresia aspirarea şi transportul
cerealelor, suflante, vinciuri, fierăstraie cu
lanţ, maşini şi aparate pentru curăţare,
electrice, foarfeci de tăiat (maşini), maşini
cu aer comprimat, pompe cu aer comprimat,
pistoare cu aer comprimat pentru extrudarea
masticurilor, compresoare (maşini, betoniere
(maşini), cultivatoare (maşini), generatoare de
curent, freze (maşini), maşini de tăiat, maşini
de decupat şi filetat / maşini de filetat piuliţe,
excavatoare de şanţuri (pluguri), mandrine de
găurit (componente ale maşinilor), capete de
găurit (componente ale maşinilor), bormasini,
flori de burghiu (componente ale maşinilor),
instalaţii de foraj, flotante sau neflotante,
motoare de acţionare, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, lanţuri de acţionare, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, instalaţii
de evacuare a prafului pentru curăţenie, instalaţii
de îndepărtare a prafului pentru curăţenie,
maşini de vopsit, maşini pentru terasamente,
aparate de ridicare, generatoare de curent în
caz de urgenţă, motoare pentru ambarcaţiuni,
motoare hidraulice, excavatoare, filtre pentru
curăţarea aerului de răcire, pentru motoare,
maşini de finisare, lămpi de sudură cu gaz, cutii
de viteze, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, generatoare de energie electrică,
pistoale de lipit, electrice, maşini de şlefuit,
pietre de şlefuit (componente ale maşinilor) /
discuri de ascuţit (componente ale maşinilor),
ciocane (componente ale maşinilor), ciocane
pneumatice, ciocane electrice, maşini de găurit
electrice, unelte de mână, altele decât cele
acţionate manual, echipamente de manipulare
pentru încărcare şi descărcare, maşini de
manipulare, automate (manipulatoare), bare de
suspensie (componente ale maşinilor), grape,
maşini de recoltat / maşini de cosit şi
secerat, aparate de spălat cu înaltă presiune,
cricuri (maşini), cricuri pneumatice, cuţite pentru
maşinile de cosit, maşini de tuns iarba,
lubrifianţi (componente ale maşinilor), maşiniunelte, maşini pentru prelucrarea metalelor,
maşini de frezat, fredele pentru minerit, maşini
de amestecat, cultivatoare motorizate, motoare
pentru ambarcaţiuni, motoare, altele decât cele

pentru vehiculele terestre, motoare, electrice,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
ciocane de cuie, electric / cleşti de scos
cuie, electrice, cleşti de crestat (maşini-unelte),
maşini de vopsit, maşini de lustruit parchetul
cu ceară, electrice, pluguri, brăzdare, maşini şi
aparate de lustruit (electrice), ciocane mecanice,
mecanisme de propulsie, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, maşini de compactare,
pulverizatoare (maşini) / atomizoare (maşini) /
maşini de pulverizat, pompe (maşini), maşini
de perforat, cricuri cu cremalieră, greble pentru
maşini de greblat, maşini de greblat, maiuri
(maşini), bătătoare (maşini), secerători, maşini
de secerat şi legat, maşini de secerat şi treierat,
reductoare, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, maşini de nituit, maşini de măturat
străzile, autopropulsate, şenile de cauciuc ca
şi componente ale tractoarelor pe şenile la
maşnile de construcţii, şenile de cauciuc ca
şi componente ale tractoarelor pe şenile la
aparatele şi maşinile de încărcare-descărcare,
şenile de cauciuc ca şi componente ale
tractoarelor pe şenile la maşinile agricole, şenile
de cauciuc ca şi componente ale tractoarelor
pe şenile la maşinile miniere, şenile de cauciuc
ca si componente ale tractoarelor de şenile
la plugurile de zăpadă, fierăstraie cu masă
(componente ale maşinilor), lame de fierăstrău
(componente ale maşinilor), fierăstraie (maşini),
foarfeci, electrice, şurubelniţe, electrice, maşini
de ascuţit, foarfeci, electrice, lopeţi, mecanice,
unelte de ascuţit marginile schiurilor, prese de
netezit, pluguri de zăpadă, aparate de lipit, cu
gaz / aparate de sudat, cu gaz, arzătoare de
lipit, cu gaz, ciocane de lipit, cu gaz, aparate de
lipit, electrice, ciocane de lipit, electrice, lămpi
de lipit, semănătoare (maşini), pulverizator de
vopsit, cilindrii compactori / cilindrii compactori
pentru pământ.
35. Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
a produselor diverse (exceptând transportul),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le cumpere comod, servicii de comerţ de
produse prin magazine en-gros sau en-detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, aplicaţiilor de
calculator sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de comerţ prin intermediul siteurilor web, servicii de comerţ electronic, şi
anume furnizarea şi sistematizarea de date
şi informaţii despre produse şi servicii prin
reţele de telecomunicaţii în scopuri publicitare
şi de vânzare, promovarea de bunuri şi
servicii ale terţilor prin intermediul reţelelor de
calculatoare şi de comunicaţii, furnizarea unei
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pieţe online pentru cumpărătorii şi vânzătorii
de bunuri şi servicii, demonstraţii cu produse,
gestiunea afacerilor comerciale, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, funcţii de
birou, publicitate, publicitate prin poştă, postarea
de afişe publicitare, răspândirea materialelor
publicitare,
distribuirea
de
eşantioane,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare,
publicarea de texte publicitare, derularea de
campanii promoţionale, toate aceste servicii în
legătură cu produsele din clasa 7.

35. Publicitate, publicitate online, publicitate prin

───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02315
26/03/2019
DENISA ILEANA BROTAC,
STR. CATINEI NR. 15, BL. P38,
SC. 2, ET. 1, AP. 18, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

presă, regruparea la un loc în folosul terţilor a
produselor menţionate în clasa 3, 9, 14 şi 18
(exceptând transportul), permiţând clienţilor să
le vadă şi să le cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, cât şi prin intermediul sistemelor
web.
39. Transport parfumuri şi produse cosmetice şi
ambalare.
42. Crearea şi mentenanţa site-urilor web pentru
terţi.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02316
26/03/2019
SC CROCO SRL, STR.
SLĂNICULUI NR. 12, JUDEŢUL
BACĂU, ONEŞTI, 601110,
ROMANIA
CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

my Geisha
Croco CRACKERS
SUSAN SESAME

(531)

Clasificare Viena: 02.03.01; 02.03.23;
02.03.30; 26.01.16; 26.11.05; 29.01.02;
27.05.01
(591) Culori revendicate:negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse cosmetice, parfumuri, şampoane,
săpunuri nemedicinale.
9. Accesorii pentru telefoane mobile, respectiv
huse pentru telefoane mobile şi carcase pentru
telefoane mobile.
14. Bijuterii.
18. Genţi, curele din piele.

(531)

Clasificare Viena: 03.11.09; 08.01.10;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.15
(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
galben, verde, portocaliu, maro, mov,
alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, cafea artificială, orez,
tapioca, sago, făină, preparate din cereale,
pâine, produse de patiserie, produse de
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cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
───────

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02317
26/03/2019
CIPRIAN-IOSIF BENGA, STR.
ALUNIŞ NR. 13, COMUNA
BRAN, JUDEŢUL BRAŞOV, SAT
SOHODOL, BRAȘOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

OIŢA ŞNIŢI
(531)

Clasificare Viena: 03.04.11; 03.04.24;
27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:alb, roz (Pantone
1788C, 1795C), crem (Pantone
155C, 4685C, 7499C, 7527C), negru
(Pantone 426C), gri (Pantone Cool
Gray 4C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jocuri, jucării şi articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi sport, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

M 2019 02318
26/03/2019
MARIO STAR SRL, STR.
FERDINAND NR. 94, BL. F19B,
SC. B, ET. P, CAM. 1, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

MARIO SLOTS & ROULETTE
(531)

Clasificare Viena: 24.09.03; 24.09.05;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13
(591) Culori revendicate:galben, roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Organizarea de întâlniri de afaceri.
41. Activităţi de jocuri de noroc, pariuri sportive,
servicii specifice cazinourilor, administrarea de
cazinouri şi de saloane de pariuri şi de jocuri
de noroc, administrarea de case de pariuri
(divertisment), organizarea de jocuri de noroc,
organizarea de jocuri de noroc prestate online,
organizarea de jocuri pe bani, organizarea de
loterii,
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organizarea de cluburi de noapte (divertisment),
organizarea de concursuri, organizarea de
întâlniri de societate (divertisment),
organizare de evenimente în aer liber
(divertisment).

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02319
26/03/2019
REDLACK PROD SRL, STR.
GRIGORE IONESCU NR. 63,
CAMERA 1, BL. T73, SC. 2, ET. 4,
AP. 42, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, B-DUL DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740)

(540)

M 2019 02320
26/03/2019
SC STOP SRL, BD. ALEXANDRU
LĂPUŞNEANU NR. 202A,
CAMERA 1, PARTER, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

MALIBU HOTEL
MAMAIA ROMANIA
(531)

MOBARTA
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobilier.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
administrație comercială, servicii de comenzi
online (servicii de vânzare).
───────

Clasificare Viena: 06.06.03; 01.01.05;
27.05.01
(591) Culori revendicate:turcoaz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02322
26/03/2019
DRAGULIN & DECA DESIGN SRL,
STR. SIRETULUI NR. 20, JUDEŢUL
DOLJ, CRAIOVA , DOLJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

QSTIL FURNITURE DESIGN
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.25;
26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobilier.
42. Design arhitectural, design industrial, design
de produs, design de mobilier, design pentru
restaurante, design pentru magazine, proiectare
(design) de cluburi, proiectare (design) de
bucătării, servicii de design mobilier, design
interior pentru magazine, proiectare (design)
de puburi, servicii de design industrial,
proiectare (design) de birouri, proiectarea
(designul) spațiului interior, amenajări interioare
comerciale, amenajări interioare pentru clădiri,
servicii de consiliere privind planificarea
amplasării sau amenajării localului, servicii de
amenajări pentru magazine.
───────

M 2019 02323
26/03/2019
SUNECHO LIMITED,
THEMISTOKLI DERVI 3, JULIA
HOUSE, NICOSIA, PC-1066,
CIPRU
IRARDI CONSULTING SRL,
BUCUREȘTI, OP 53, CP 17,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040203,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ROOLTICK

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
───────

