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Cereri Mărci publicate în 03/04/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 02155 27/03/2019 SC TOP GEL PROD SRL TOPGEL ICE DREAM la Vafa

11 M 2019 02334 27/03/2019 SC GRAND MASTER EVENTS
SRL

Ursitoare Îngeraşi, Zâne
îngeraşi, Ursitoare Angels
Natalia Tănase

12 M 2019 02335 27/03/2019 SC ALFA TRADE
INTERNATIONAL SRL

LalaNails

13 M 2019 02336 27/03/2019 TOP MED BUNA VESTIRE SRL T M B V TOP MED BUNA
VESTIRE

14 M 2019 02338 27/03/2019 MONICOS FOOD SRL BARETTI

15 M 2019 02340 27/03/2019 UNION DES ASSOCIATIONS
EUROPÉENNES DE
FOOTBALL (UEFA)

BUCHAREST 2020

16 M 2019 02341 27/03/2019 SC PROMO PLUS SRL FLEXIPLUS

17 M 2019 02342 27/03/2019 LIVIU CATALIN CHITES Discover Yourself

18 M 2019 02343 27/03/2019 LIVIU CATALIN CHITES Professional Spiritual Personal

19 M 2019 02345 27/03/2019 SC SIMBA INVEST SRL SIMBA INVEST

20 M 2019 02346 27/03/2019 MIHAELA VENORIA PROICEA VENORIA MEDICAL CENTER

21 M 2019 02347 27/03/2019 SFARA TOURS BAIA MARE
S.R.L.

Târgul de Turism al
MARAMUREȘULUI

22 M 2019 02348 27/03/2019 SC PROMO PLUS SRL FIXPLUS

23 M 2019 02349 27/03/2019 SC PROMO PLUS SRL IZOPLUS

24 M 2019 02350 27/03/2019 SC BETTY ICE SRL URSUL POLAR

2 M 2019 02324 27/03/2019 SUPER OFERTE SRL PROVIRIL

3 M 2019 02325 27/03/2019 ALEXANDRU CAZAN Macau

4 M 2019 02326 27/03/2019 GEORGETA PUIU MONDIAL ELITE

5 M 2019 02328 27/03/2019 SC MELINDA IMPEX INSTAL SA VEROX smart home

6 M 2019 02329 27/03/2019 MELINDA-IMPEX INSTAL SRL Gladys

7 M 2019 02330 27/03/2019 S.C. FERTIFIC S.R.L. Fertific

8 M 2019 02331 27/03/2019 TUDOR DOROBANŢU 2DOR TUDORDOROBANŢU

9 M 2019 02332 27/03/2019 S.C. AGRO FLOR PROD S.R.L. AGFP AGRO PREMIUM

10M 2019 02333 27/03/2019  S.C. AGRO FLOR PROD S.R.L. AGFP AGRO FERMIER
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2019 02351 27/03/2019 ADRIAN-ALEXANDRU STANCU E ENDA FREEDOM OF

NATURE

26 M 2019 02352 27/03/2019 Biblioteca Județeană "Alexandru
și Aristia Aman"

Muzeul Cărții și Exilului
Românesc

27 M 2019 02353 27/03/2019 SC AVI-GIIS SRL CARNATI PASTORESTI

28 M 2019 02354 27/03/2019 SC AVI-GIIS SRL CARNATI CAMPENESTI

29 M 2019 02355 27/03/2019 RCS & RDS S.A AGRO JURNAL

30 M 2019 02356 27/03/2019 VIITORPLUS - ASOCIATIA
PENTRU DEZVOLTARE
DURABILA

Harta Reciclării

31 M 2019 02357 27/03/2019 PATRICK'S TOYS SRL-D PATRICK'S TOYS

32 M 2019 02358 27/03/2019 Biblioteca Județeană "Alexandru
și Aristia Aman"

Biblioteca Exilului Românesc

33 M 2019 02359 27/03/2019 Mugur Patrascu LIFY

34 M 2019 02360 27/03/2019 UNITED ROMANIAN
BREWERIES BEREPROD
S.R.L.

Bucur bere de bulevard

35 M 2019 02361 27/03/2019 UNITED ROMANIAN
BREWERIES BEREPROD SRL

MAI MULT DECÂT O LEGENDĂ

36 M 2019 02362 27/03/2019 Braun GmbH BRAUN MULTIGROOMER

37 M 2019 02363 27/03/2019 Braun GmbH BRAUN SERIES

38 M 2019 02364 27/03/2019 Braun GmbH Click&Lock

39 M 2019 02365 27/03/2019 Braun GmbH MICROCOMB

40 M 2019 02366 27/03/2019 BBOOK BED AND BREAKFAST
SRL

BBOOK BUSINESS BOOKINGS

41 M 2019 02367 27/03/2019 HEALTH ADVISORS SRL Digest Duo - dupa mesele de
seară, pentru o noapte ușoară

42 M 2019 02368 27/03/2019 HEALTH ADVISORS SRL Diarend

43 M 2019 02369 27/03/2019 HEALTH ADVISORS SRL Carbotranz

44 M 2019 02370 27/03/2019 HEALTH ADVISORS SRL Neolin, o durere mai puțin!
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(210) M 2019 02155
(151) 27/03/2019
(732) SC TOP GEL PROD SRL, STR.

AEROPORTULUI NR. 120,
JUDEŢUL DOLJ, COMUNA
CÂRCEA, DOLJ, ROMANIA

(540)

TOPGEL ICE DREAM la Vafa

(531) Clasificare Viena: 08.01.18; 01.01.05;
01.07.06; 25.01.19; 26.04.16; 26.04.18;
29.01.15

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru,
mov (Pantone 02120C, 0631C, 663C),
bej (Pantone 7499C), galben (Pantone
2010C), alb

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

30. Pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă.

───────

(210) M 2019 02324
(151) 27/03/2019
(732) SUPER OFERTE SRL, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU NR.
65, PARTER, CAMERA 5, JUD.
GORJ, TARGU JIU, 210132, GORJ,
ROMANIA

(540)
PROVIRIL

(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 farmaceutice, medicale
și de uz veterinar, produse igienice pentru
medicină, alimente și substanțe dietetice
adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebeluși, suplimente alimentare
pentru oameni și animale, plasturi și materiale
pentru pansamente, dezinfectante.

───────

(210) M 2019 02325
(151) 27/03/2019
(732) ALEXANDRU CAZAN, STR.

GOVORA NR. 3, BL. 84, AP.3,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 041991,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Macau

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

28. Jocuri mecanice, jocuri electronice, jocuri
sportive, cărți (jocuri), seturi de jetoane pentru
jocuri de noroc.
41. Servicii oferite de săli de jocuri de noroc,
jocuri de noroc, servicii de cazino (jocuri de
noroc), servicii de cazino (jocuri de noroc),
servicii de cazino, pariuri și jocuri de noroc.

───────

(210) M 2019 02326
(151) 27/03/2019
(732) GEORGETA PUIU, STR. BABA

NOVAC NR. 17, BL. G13, SC. 1,
ET. 2, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
MONDIAL ELITE

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

38. Servicii de telecomunicaţii utilizate în cadrul
unui dispecerat taximetrie.
39. Servicii de transport persoane , servicii de
transport marfă.
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───────

(210) M 2019 02328
(151) 27/03/2019
(732) SC MELINDA IMPEX INSTAL

SA, STR. BECLEAN NR. 314,
JUDEŢUL HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, 535600, ROMANIA

(540)

VEROX smart home

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12; 27.05.17

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

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
38. Telecomunicaţii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2019 02329
(151) 27/03/2019
(732) MELINDA-IMPEX INSTAL

SRL, STR. BECLEAN NR. 314,
JUDEŢUL HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, 535600, ROMANIA

(540)

Gladys

(531) Clasificare Viena: 29.01.11; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17

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

clase:
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.

───────
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(210) M 2019 02330
(151) 27/03/2019
(732) S.C. FERTIFIC S.R.L., ŞOSEAUA

PANTELIMON NR. 266, PARTER,
BL. A, AP. 4, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
Fertific

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 02331
(151) 27/03/2019
(732) TUDOR DOROBANŢU, STR.

LOTRIOARA NR. 13-15, BL. V41,
SC. 1, ET. 2, AP. 12, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

2DOR TUDORDOROBANŢU

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 26.13.25; 29.01.13; 27.07.02

(591) Culori revendicate:roşu deschis
(CMYK 0/99/96/0), roşu închis
(CMYK 24/100/100/19), negru (CMYK
75/68/66/87)

(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).

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,
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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, funcţii 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) M 2019 02332
(151) 27/03/2019
(732) S.C. AGRO FLOR PROD S.R.L.,

STR. FRATII GOLESTI NR. 6,
JUDEŢ DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena: 02.01.13; 05.03.06;
29.01.15; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde, galben, roşu,
maro, albastru

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

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 02333
(151) 27/03/2019
(732) S.C. AGRO FLOR PROD S.R.L.,

STR. FRATII GOLESTI NR. 6,
JUDEŢ DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena: 02.01.13; 05.03.06;
29.01.15; 27.05.01; 27.05.02

(591) Culori revendicate:verde, galben, roşu,
maro, albastru

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

AGFP AGRO PREMIUM

AGFP AGRO FERMIER
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31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 02334
(151) 27/03/2019
(732) SC GRAND MASTER EVENTS

SRL, STR. VALEA GORUNELULUI
NR. 22, JUDEŢUL VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA, VALCEA,
ROMANIA

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

(540)

Ursitoare Îngeraşi,
Zâne îngeraşi, Ursitoare
Angels Natalia Tănase

(531) Clasificare Viena: 01.01.10; 03.07.17;
27.05.01; 27.05.24

(591) Culori revendicate:gri, alb, auriu, negru

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii 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) M 2019 02335
(151) 27/03/2019
(732) SC ALFA TRADE

INTERNATIONAL SRL, STR.
ŞTIRBEI VODĂ NR. 154, BL.
26A, ET. 4, AP. 16, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
LalaNails

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 02336
(151) 27/03/2019
(732) TOP MED BUNA VESTIRE SRL,

CALEA UNIRII NR. 90, JUDEŢUL
DOLJ, CRAIOVA , DOLJ, ROMANIA

(540)

T M B V TOP MED
BUNA VESTIRE

(531) Clasificare Viena: 24.11.03; 26.01.16;
26.01.18; 27.05.01; 27.05.24

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2019 02338
(151) 27/03/2019
(732) MONICOS FOOD SRL, ALEEA

CASTANULUI NR. 2, BL. B, SC.
2, AP. 5, JUDEŢUL BISTRIŢA-
NĂSĂUD, BECLEAN, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)
BARETTI

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 02340
(151) 27/03/2019
(732) UNION DES ASSOCIATIONS

EUROPÉENNES DE FOOTBALL
(UEFA), ROUTE DE GENEVE 46,
NYON, 1260, ELVEȚIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, CHEIUL
DÂMBOVIȚEI NR. 26, VILA C42,
CAMERA 1, JUDEȚUL ILFOV,
POPEȘTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
BUCHAREST 2020

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

16. Cărţi de colorat şi de desenat, caiete
de activităţi individuale, reviste (publicaţii
periodice), ziare, cărţi şi jurnale, inclusiv cele
legate de sportivi şi sportive sau evenimente
sportive, semne de carte, materiale de predare
tiparite, foi pentru anotarea scorului, programe
pentru evenimente, albume pentru evenimente,
albume fotografice, cărţi de autografe, orare
imprimate, broșuri, fotografii cu jucători pentru
colecționari, autocolante pentru bare de
protecție, autocolante, albume, albume de
autocolante, afise (postere), fotografii, șervețele
de masă din hârtie, șervete de masă din hârtie,
pungi de hârtie, invitații, felicitări, hârtie de
împachetat cadouri, suporturi pentru pahare şi
individualuri de masă din hârtie, saci de gunoi
din hârtie sau materiale plastice, hârtie de
împachetat alimente, pungi pentru conservarea
alimentelor, filtre de cafea din hârtie, etichete din
hârtie, prosoape de hârtie pentru mâini, hârtie
igienică, șervețele pentru demachiere, cutii de
șervețele din hârtie şi din carton, șervețele
de hârtie, material de papetărie şi material
pentru instruire şi material didactic (cu excepţia
aparatelor), hârtie pentru maşini de scris,
hârtie de copiat (articole de papetărie), plicuri
(papetărie), blocnotesuri pentru notițe, plicuri
pentru documente, hârtie pentru șervețele,
caiete de exerciții, coli de hârtie pentru notițe,
hârtie pentru scrisori, rezerve de hârtie, dosare
(papetărie), hârtie pentru coperti de carte, hârtie
luminiscentă, hârtie adezivă pentru luat notițe,
prespapieruri, hârtie creponată, hârtie țesută,
insigne din metal sau insigne din hârtie, stegulețe
din hârtie, fanioane de hârtie, instrumente de
scris, stilouri (articole de scris), creioane, pixuri
cu bilă, seturi de pixuri cu bilă şi creioane, carioci,
carioci cu vârf de fibră şi carioci cu vârf de
fetru, marcatoare, cerneală, tusiere, ștampile de
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cauciuc, maşini de scris, litografii, obiecte de
artă litografiate, picturi (tablouri) înrămate sau
nu, cutii de vopsea, picturi şi creioane de colorat
(papetărie), cretă, ornamente pentru creioane
(papetărie), clişee tipografice, agende de telefon,
orare tipărite de organizare a timpului, agende
personale din hârtie, hărți rutiere, bilete, bilete
de admisie, bilete de loterie, cecuri, reviste
de benzi desenate, calendare, cărţi postale,
panouri, bannere publicitare din hârtie sau
carton, decalcomanii, etichete adezive, articole
de birou (cu excepţia mobilelor), corectoare
lichide, gume de șters, ascuțitori de creioane,
standuri şi recipiente pentru articole de birou,
agrafe de birou pentru hârtie, piuneze, rigle,
benzi adezive pentru articole de papetărie,
distribuitoare de bandă adezivă, capse de
birou, matrițe de hârtie parafinată, port-acte
(papetărie), cleme pentru hârtie, suporturi pentru
carnețele, suporturi-presă pentru cărţi, suporturi
pentru cărţi, sigilii, ștampile poștale de colecție,
timbre comemorative, carduri de credit, carduri
de telefon, carduri pentru numerar, carduri de
atm, carduri de călătorie şi pentru spectacole,
carduri de garantare a cecurilor şi carduri de
debit, fiind nemagnetice şi din hârtie sau carton,
etichete din hârtie pentru bagaje, etuiuri pentru
pasapoarte, cecuri de călătorie, huse pentru
carnete de cecuri, cleme metalice pentru notițe.
25. Articole de îmbrăcăminte, pantofi şi
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
cămăși, articole textile tricotate (îmbrăcăminte),
pulovere, tricouri sportive fără mâneci, tricouri,
veste, maiouri de corp, salopete mulate fără
mâneci, rochițe, fuste, lenjerie de corp, costume
de baie întregi, halate de baie, șorturi,
chiloți, pulovere, bonete, șepci (articole de
îmbrăcăminte), pălării, eșarfe pentru purtat,
eșarfe, șaluri, șepci cu cozoroc, treninguri pentru
sport (îmbrăcăminte), bluze sport, jachete,
jachete sport, jachete pentru stadion (casule),
blazere, costume de ploaie, mantouri, uniforme,
cravate, bandane, manșete (îmbrăcăminte),
bentițe pentru cap, mănuși (articole de
îmbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte), bavete,
cu excepţia celor din hârtie, pijamale, haine de
joacă pentru sugari şi copii, ciorapi şi șosete,
bretele de susținere pentru ciorapi, curele
(accesorii vestimentare), sandale, sandale cu
șiret între degete, încălțăminte sport, şi anume
pantofi pentru exterior, pantofi pentru drumetii
pe munte, pantofi pentru baschet, pantofi de
antrenament, pantofi pentru ciclism, pantofi sport
de interior, pantofi de alergat şi pentru piste,
șlapi, pantofi de fotbal (interior şi exterior),
ghete de fotbal, pantofi de pânză, pantofi pentru
tenis, pantofi sport de oraș, pantofi pentru
navigat, pantofi pentru aerobic, haine sport, şi

anume bluze din flanel, articole sport împletite
(îmbrăcăminte), pantofi sport casual, tricouri
polo, bluze de trening, pantaloni de trening,
bluze de tipul celor pentru fotbal, bluze de
tipul celor pentru rugby, șosete, costume de
baie întregi, colanți, manșoane încălzite pentru
picioare (îmbrăcăminte), lenjerie funcțională
(îmbrăcăminte), maiouri de corp, bustiere, body-
uri purtate de dansatori, combinezoane de
schi (îmbrăcăminte), jachete pentru zăpadă,
pantaloni pentru zăpadă.
28. Jocuri şi jucării, jocuri video acţionate cu
fisă pentru săli de jocuri (jocuri arcadă), mingi
de sport, mingi de joc, jocuri de masă, mese
de foosball, păpuși şi jucării din plus, vehicule
(jucării), jucării sub formă de puzzle-uri, baloane,
jucării gonflabile, discuri de joacă (insigne),
cărţi de joc, confeti, articole pentru gimnastică
şi sport, echipament de fotbal, şi anume
mingi de fotbal, mănuși, genunchiere, cotiere
şi apărătoare pentru umeri, apărătoare pentru
tibie, porți de fotbal, genți de sport şi recipiente
(adaptate pentru obiecte) pentru transportul
articolelor sportive, pălării de petrecere (jucării),
jocuri electronice, altele decât cele utilizate
exclusiv cu un televizor, mâini din cauciuc sau
din spumă (jucării), roboți pentru divertisment,
articole de gimnastică, zmeie, patine cu rotile,
trotinete, skateboarduri, lozuri de răzuit, jocuri
electronice de mici dimensiuni destinate utilizării
cu un televizor, aparate pentru jocuri video,
controler jocuri video (gamepad), gamepad-uri
activate manual sau vocal, volane pentru jocuri
video şi covorașe de dans pentru jocuri video,
jocuri electronice cu afișaje cu cristale lichide,
console de jocuri, jucării pentru animale de
companie.
38. Servicii de telecomunicaţii, comunicare prin
intermediul telefoanelor mobile, comunicații prin
telex, comunicație prin terminale de calculator
conectate la rețele de telecomunicație, baze
de date şi internet sau prin dispozitive de
comunicație electronică fără fir, comunicare prin
telegraf, comunicații telefonice, comunicare prin
transmitere de facsimile, servicii de căutare
radio (telecomunicaţii), servicii de conferințe
video sau prin telefon (telecomunicaţii), difuzare
de programe de televiziune, difuzare de
programe de televiziune prin cablu, difuzare
de programe radio, transmisie/difuzare de
programe de radio şi televiziune referitoare
la sport şi evenimente sportive, transmitere
de mesaje, închiriere de telefoane, faxuri şi
aparate pentru telecomunicaţii, transmisiune
de pagini comerciale de internet online sau
prin dispozitive de comunicație electronică fără
fir, servicii de transmisiune şi difuzare pentru
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programe de radio şi televiziune pe internet sau
prin orice alte rețele de comunicații electronice
fără fir, transmitere electronică de mesaje,
difuzare simultană de înregistrări de filme şi de
înregistrări sonore şi video, asigurarea accesului
la servere telematice şi la forumuri de discuţii
în timp real, transmitere de mesaje şi imagini
asistată de calculator, telecomunicare prin rețele
cu fibră optică, furnizare a accesului la o
rețea informatică globală sau a tehnologiilor de
comunicare interactivă pentru accesul la servicii
private şi comerciale de achizitii şi comenzi,
telecomunicații de informații (inclusiv site-uri
web), calculatoare şi alte date, transmisia de
informaţii (inclusiv prin site-uri telematice) prin
intermediul telecomunicației, al programelor de
calculator și al altor date, mesaje electronice,
furnizarea accesului la internet sau la orice
altă rețea de comunicații electronice fără
fir (servicii de telecomunicaţii), furnizare de
conexiuni pentru telecomunicaţii la o rețea
globală de calculatoare (internet) sau la baze
de date, furnizarea accesului la adrese web
care oferă muzică digitală pe internet printr-o
rețea globală de calculatoare sau prin dispozitive
de comunicație electronică fără fir, închiriere
de timp de acces la site-uri web de MP 3 pe
internet printr-o rețea globală de calculatoare
sau prin dispozitive de comunicație electronică
fără fir, închiriere de timp de acces la un
centru server cu baze de date (servicii de
telecomunicații), închiriere de timp de acces
la o bază de date computerizată (servicii
de telecomunicație), transmisiune de muzică
digitală prin telecomunicaţii, transmisie on-line
de publicaţii electronice, transmisiune de muzică
digitală pe internet sau prin orice alte rețele
de comunicație electronică fără fir, transmisiune
de muzică digitală pe site-uri MP 3 pe
internet, distribuție simultană şi/sau difuzare de
înregistrări de filme şi sunete şi înregistrări video,
distribuire şi/sau difuzare simultană de produse
educaționale şi de divertisment interactive,
CD-uri interactive, CD-ROM-uri, programe de
calculator și jocuri de calculator, furnizarea
de timp de acces la panouri (panouri cu
informaţii şi de afișare), la forumuri de discuţii
(camere de chat) şi bloguri printr-o rețea
globală de calculatoare (servicii de comunicație),
servicii de telecomunicație destinate vânzării
cu amănuntul prin intermediul comunicațiilor
interactive cu clienții, telecomunicaţii multimedia,
servicii de transmisiune de videotext şi
teletext, transmisiune de informaţii prin satelit
de comunicare, microunde sau prin mijloace
electronice digitale sau analogice, transmitere
digitală de informaţii prin cablu, fir sau fibră,
transmisiune de informaţii prin telefoane mobile,

telefoane, transmisie facsimil şi telex, servicii de
telecomunicaţii pentru recepționarea şi schimbul
de informații, mesaje, imagini şi date, asigurarea
accesului la grupuri de discuție pe internet,
furnizarea accesului la platforme de internet
(inclusiv internet mobil) sub formă de pagini web
personalizate cu informații definite de utilizatori
sau specifice, profiluri personale, furnizare de
acces la motoare de căutare pentru obținerea de
date şi informaţii pe rețele globale.
40. Tratament preventiv anti-rugină pentru
vehicule.
41. Educaţie, instruire, divertisment, organizare
de loterii şi concursuri, servicii de pariuri
şi jocuri legate de sport, activităţi sportive
(sport, divertisment), furnizarea de bilete de
intrare pentru evenimente sportive sau de
divertisment, emitere de bilete, inclusiv în
rețeaua informatică mondială (internet), pentru
evenimente sportive, de divertisment, culturale
şi educative, servicii de intermediere de bilete
la evenimente sportive, furnizare de informaţii
online în domeniile sporturilor sau evenimentelor
sportive, dintr-o bază de date de calculator
sau de pe internet, servicii de divertisment sub
formă de evenimente sportive, activităţi sportive
şi culturale, organizare de evenimente şi de
activităţi sportive şi culturale, organizarea de
competiţii sportive, organizare de evenimente
în domeniul fotbalului, exploatare de locații
sportive, servicii de parcuri de distracție, servicii
ale cluburilor de sănătate (sănătate şi fitness),
închiriere de sisteme video şi audiovizuale,
închiriere de produse interactive educaționale şi
de divertisment, de discuri compacte interactive
educative şi de divertisment în domeniul
sporturilor, de CD-ROM-uri şi jocuri de calculator,
producție de CD-uri şi CD-ROM-uri interactive
(producție de filme și/sau muzică), realizarea de
reportaje şi relatări radio şi tv de evenimente
sportive, servicii de producție pentru programe
de radio şi televiziune şi benzi video, distribuție
simultană de înregistrări de filme şi sunete
şi înregistrări video, servicii de rezervări de
bilete şi informaţii pentru evenimente de
divertisment, sportive şi culturale, exploatarea
instalațiilor sportive, cronometrare de timp în
cadrul evenimentelor sportive, organizarea de
concursuri de frumusețe, servicii de divertisment
interactiv, servicii de pariuri şi jocuri online pe
internet sau prin orice alte rețele de comunicație
electronică fără fir, prestare de servicii de
tombolă, informaţii în domeniul divertismentului
(inclusiv în domeniul sportului), furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet sau prin orice alte rețele de comunicație
electronică fără fir, servicii de jocuri electronice
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transmise pe internet sau pe telefoane mobile,
publicare de cărţi, publicare online de cărţi şi
ziare electronice, servicii de înregistrare audio şi
video, producție de desene animate pentru filme
cinematografice, producție de desene animate
pentru televiziune, închiriere de înregistrări de
sunet şi imagine pentru divertisment, informaţii
în domeniul educației furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau pe internet sau
prin orice alte rețele de comunicație electronică
fără fir, traducere şi interpretare, servicii ale
unui fotograf, închiriere de stadioane de fotbal,
programare şi/sau închiriere de înregistrări de
filme şi înregistrări audiovizuale, furnizarea de
statistici şi alte informaţii referitoare la spectacole
sportive, radio şi programe de televiziune.

43. Servicii de cazare, servicii de cazare, şi
anume servicii de receptie pentru clienți.

───────

(210) M 2019 02341
(151) 27/03/2019
(732) SC PROMO PLUS SRL, STR.

LOCOTENENT NICOLAE
CATANESCU NR. 7, JUDEȚUL
SUCEAVA, SUCEAVA, 720104,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

FLEXIPLUS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.02; 26.11.12

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

6. Tuburi flexibile din inox, metale comune și
aliajele lor, minereuri, materiale metalice pentru
edificare și construcții, construcții transportabile
metalice, cabluri și fire neelectrice din metale
comune, mici articole de fierărie, containere
metalice pentru depozitare sau transport, seifuri.

───────

(210) M 2019 02342
(151) 27/03/2019
(732) LIVIU CATALIN CHITES, STR.

CLUJ NR. 81, BL. 9, SC. A, ET. 8,
AP. 33, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Discover Yourself

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

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

───────

(210) M 2019 02343
(151) 27/03/2019
(732) LIVIU CATALIN CHITES, STR.

CLUJ NR. 81, BL. 9, SC. A, ET. 8,
AP. 33, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Professional
Spiritual Personal

(531) Clasificare Viena: 26.11.03; 27.05.01;
27.05.17

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

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

───────
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(210) M 2019 02345
(151) 27/03/2019
(732) SC SIMBA INVEST SRL, STR.

REPUBLICII NR. 193, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, 600303, BACĂU,
ROMANIA

(540)

SIMBA INVEST

(531) Clasificare Viena: 03.01.01; 03.01.16;
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, administrație comercială.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2019 02346
(151) 27/03/2019
(732) MIHAELA VENORIA PROICEA,

STR.GHEORGHE IONESCU
SISEŞTI NR. 128J, SECTOR 1
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
VENORIA MEDICAL CENTER

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

44. Servicii medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de asistenţă medicală, servicii
oferite de centre de sănătate, terapie fizică,
îngrijire medicală, servicii de igienă şi frumuseţe
pentru oameni, consultanţă şi servicii de
informaţii referitoare la produse farmaceutice,
servicii de consultanță cu privire la tratamentele
de înfrumusețare.

───────

(210) M 2019 02347
(151) 27/03/2019
(732) SFARA TOURS BAIA MARE

S.R.L., ALEEA ZAMBILEI NR. 13,
JUDEȚUL MARAMUREȘ, BAIA
MARE, 430323, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP. 3, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430293, ROMANIA

(540)

Târgul de Turism al
MARAMUREȘULUI

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 18.05.03;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14

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

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

39. Transport, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2019 02348
(151) 27/03/2019
(732) SC PROMO PLUS SRL, STR.

LOCOTENENT NICOLAE
CATANESCU NR. 7, JUDEȚUL
SUCEAVA, SUCEAVA, 720104,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

FIXPLUS

(531) Clasificare Viena: 26.11.02; 26.11.12;
27.05.01; 27.05.17

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
17. Silicon acrilic, cauciuc siliconic universal,
Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică și
înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, țevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.

───────

(210) M 2019 02349
(151) 27/03/2019
(732) SC PROMO PLUS SRL, STR.

LOCOTENENT NICOLAE
CATANESCU NR. 7, JUDEȚUL
SUCEAVA, SUCEAVA, 720104,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

IZOPLUS

(531) Clasificare Viena: 26.11.02; 26.11.12;
27.05.01; 27.05.17

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
17. Spumă poliuretanică pentru izolații,
cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică și
înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, țevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.

───────
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(210) M 2019 02350
(151) 27/03/2019
(732) SC BETTY ICE SRL, STR.

CERNĂUTI NR. 121, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA, 720021,
SUCEAVA, ROMANIA

(740) SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

(540)
URSUL POLAR

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

30. Înghețate, înghețate pe bază de apă,
înghețate de fructe pe bază de apă, desert
congelat similar șerbetului, făcut din apă,
îndulcitori și sirop de fructe sau alte arome (water
ices), produse de cofetărie congelate.

───────

(210) M 2019 02351
(151) 27/03/2019
(732) ADRIAN-ALEXANDRU STANCU,

STR. GRAPEI NR. 44, SECTOR
5, BUCURESTI, 052236,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

E ENDA FREEDOM
OF NATURE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.21; 05.13.01; 05.03.13

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru

curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.

───────

(210) M 2019 02352
(151) 27/03/2019
(732) Biblioteca Județeană "Alexandru

și Aristia Aman", STR. M.
KOGALNICEANU NR. 9, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)
Muzeul Cărții și

Exilului Românesc
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Restaurarea lucrărilor de artă, manuscrise,
cărţi de patrimoniu, cărţi rare, cărţi tradiţionale,
documente manuscrise, lucrări bibliofile, obiecte
de mobilier.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea.

───────

(210) M 2019 02353
(151) 27/03/2019
(732) SC AVI-GIIS SRL, COM.

MIHĂIEŞTI, JUD. VÂLCEA, SAT
STUPAREI, 247388, VALCEA,
ROMANIA

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

(540)
CARNATI PASTORESTI

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

29. Carne, păsări de curte şi vânat, extracte din
carne, uleiuri şi grăsimi alimentare.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor.
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───────

(210) M 2019 02354
(151) 27/03/2019
(732) SC AVI-GIIS SRL, COM.

MIHĂIEŞTI, JUD. VÂLCEA, SAT
STUPAREI, 247388, VALCEA,
ROMANIA

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

(540)
CARNATI CAMPENESTI

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

29. Carne, păsări de curte şi vânat, extracte din
carne, uleiuri şi grăsimi alimentare.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor.

───────

(210) M 2019 02355
(151) 27/03/2019
(732) RCS & RDS S.A , STR. DR.

STAICOVICI NR. 75, FORUM
2000 BUILDING, FAZA I, ETAJ
2, SECTOR 5 , BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AGRO JURNAL

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 02356
(151) 27/03/2019
(732) VIITORPLUS - ASOCIATIA

PENTRU DEZVOLTARE
DURABILA, STR. RONDA NR.
24, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011941,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Harta Reciclării

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.21; 26.15.01

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

clase:
9. Aplicaţii software, publicaţii electronice
descărcabile.
16. Materiale tipărite, reviste, broşuri, ziare,
cărţi, cataloage.
41. Furnizare de publicaţii electronice online
nedescărcabile.

───────
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(210) M 2019 02357
(151) 27/03/2019
(732) PATRICK'S TOYS SRL-D, LOC.

DECEBAL NR. 223, JUD. SATU
MARE, COM. VETIS, SATU MARE,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, ŞOS.
PANTELIMON, NR.243, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021608

(540)

PATRICK'S TOYS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.05.23; 02.05.30; 24.17.25

(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.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou, servicii
de import-export, strângerea la un loc în
folosul terţilor, a unei game variate de bunuri
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.

───────

(210) M 2019 02358
(151) 27/03/2019
(732) Biblioteca Județeană "Alexandru

și Aristia Aman", STR. M.
KOGALNICEANU NR. 9, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)
Biblioteca Exilului Românesc

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

37. Restaurarea lucrărilor de artă, manuscrise,
carti de patrimoniu, carti rare, carti traditionale,
documente manuscrise, lucrari bibliofile, obiecte
de mobilier.
41. Educație, instruire, divertisment, activit[ți
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea.

───────

(210) M 2019 02359
(151) 27/03/2019
(732) Mugur Patrascu, STR. POPA

TATU NR. 62A, CORP C, AP
C7, BUCURESTI, 010806,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LIFY

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
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artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale.

───────

(210) M 2019 02360
(151) 27/03/2019
(732) UNITED ROMANIAN BREWERIES

BEREPROD S.R.L., BD. UNIRII
NR. 27, BLOC 15, SCARA 2,
APARTAMENT 24, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Bucur bere de bulevard

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.11; 27.05.13; 09.07.09

(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) M 2019 02361
(151) 27/03/2019
(732) UNITED ROMANIAN BREWERIES

BEREPROD SRL, BD. UNIRII
NR. 27, BL. 15, SC. 2, AP 24,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040107,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) S.C.P.I MILCEV BURBEA , B-
DUL OCTAVIAN GOGA NR. 23,
BL M106, SC.4, ET.4, AP.117,
SECTOR.3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MAI MULT DECÂT

O LEGENDĂ
(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.

───────
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(210) M 2019 02362
(151) 27/03/2019
(732) Braun GmbH, FRANKFURTER

STR. 145, 61476 KRONBERG IM
TAUNUS, GERMANIA

(740) Ratza si Ratza SRL, B-DUL A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)
BRAUN MULTIGROOMER

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

8. Aparate de ras și lame pentru aparate de
ras, aparate electrice și neelectrice pentru
îndepărtarea părului, cum ar fi aparate electrice
și neelectrice de depilare pentru uz personal,
aparate electrice și nelectrice de tuns părul (hair
clippers), aparate de ras, aparate de tuns părul
(hair trimmers).

───────

(210) M 2019 02363
(151) 27/03/2019
(732) Braun GmbH, FRANKFURTER

STR. 145, 61476 KRONBERG IM
TAUNUS, GERMANIA

(740) Ratza si Ratza SRL, B-DUL A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)
BRAUN SERIES

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

8. Aparate de ras și lame pentru aparate de
ras, aparate electrice și neelectrice pentru
îndepărtarea părului, cum ar fi aparate electrice
și neelectrice de depilare pentru uz personal,
aparate electrice și neelectrice de tuns părul (hair
clippers), aparate de ras, aparate de tuns părul
(hair trimmers).

───────

(210) M 2019 02364
(151) 27/03/2019
(732) Braun GmbH, FRANKFURTER

STR. 145, 61476 KRONBERG IM
TAUNUS, GERMANIA

(740) Ratza si Ratza SRL, B-DUL A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)
Click&Lock

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

8. Aparate de ras și lame pentru aparate de
ras, aparate electrice și neelectrice pentru
îndepărtarea părului, cum ar fi aparate electrice
și neelectrice de depilare pentru uz personal,
aparate electrice și neelectrice de tuns părul (hair
clippers), aparate de ras, aparate de tuns părul
(hair trimmers).

───────

(210) M 2019 02365
(151) 27/03/2019
(732) Braun GmbH, FRANKFURTER

STR. 145, 61476 KRONBERG IM
TAUNUS, GERMANIA

(740) Ratza si Ratza SRL, B-DUL A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)
MICROCOMB

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

8. Aparate de ras și lame pentru aparate de
ras, aparate electrice și neelectrice pentru
îndepărtarea părului, cum ar fi aparate electrice
și neelectrice de depilare pentru uz personal,
aparate electrice și neelectrice de tuns părul (hair
clippers), aparate de ras, aparate de tuns părul
(hair trimmers).

───────
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(210) M 2019 02366
(151) 27/03/2019
(732) BBOOK BED AND BREAKFAST

SRL, STR. MAXIM GORKI NR. 2,
SC. B, PARTER, AP. 3, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN -
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
BARBU VĂCĂRESCU NR. 201,
GLOBALWORTH TOWER, ET. 17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020276

(540)

BBOOK BUSINESS
BOOKINGS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
29.01.12; 26.11.01; 26.11.12; 10.03.10

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

clase:
35. Publicitate, anunţuri publicitare online,
promovarea (publicitatea) turismului şi a
serviciilor de turism, intermedierea contractelor,
pentru terţi, în vederea oferirii de servicii,
intermedierea contractelor, pentru terţi, în
vederea oferirii de servicii în domeniul turismului,
excursiilor, cazării temporare, alimentaţiei
publice, serviciilor de transport şi/sau organizare
de evenimente.
39. Servicii de rezervări circuite turistice, servicii
de rezervări tururi şi sejururi (rezervări călătorii),
agrement, servicii în legatură cu excursii,
sejururi, circuite şi ghiduri turistice (transport),
planificarea călătoriei sau rezervări turistice şi
servicii de rezervări, servicii specifice agenţiilor
de turism (rezervări de călătorii), organizarea
călătoriilor, informaţii de călătorie, planificarea
transportului, servicii de rezervări de transporturi
de persoane şi bunuri.

41. Organizare de evenimente, expoziţii, târguri,
conferinţe, vernisaje, workshop-uri, sesiuni
informative, sesiuni de prezentări publice,
sesiuni de comunicare şi alte tipuri de
evenimente, între altele, în legătură cu subiecte
referitoare la turism şi servicii de turism,
organizarea şi planificarea călătoriilor, tururilor
şi circuitelor turistice, servicii de cazare şi
alimentaţie publică, servicii de transporturi de
persoane şi bunuri, toate cu scop de instruire și
divertisment.

───────

(210) M 2019 02367
(151) 27/03/2019
(732) HEALTH ADVISORS SRL, CALEA

RAHOVEI NR. 266-268, CORP
3, PARTER, ANEXELE C-D,
STÂLPII 3-51, CAMERA 09 ȘI
CORP 3, SUBSOL, ANEXELE
B1/2-D, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA APIA SRL,
STR. ROMANCIERILOR NR.
5, BL. C14, SC. B, AP. 41,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 061791,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Digest Duo - dupa mesele de

seară, pentru o noapte ușoară
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice de uz uman, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
suplimente alimentare și preparate dietetice
(toate acestea destinate tractului digestiv).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2019 02368
(151) 27/03/2019
(732) HEALTH ADVISORS SRL, CALEA

RAHOVEI NR. 266-268, CORP
3, PARTER, ANEXELE C-D,
STÂLPII 3-51, CAMERA 09 ȘI
CORP 3, SUBSOL, ANEXELE
B1/2-D, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA APIA SRL,
STR. ROMANCIERILOR NR.
5, BL. C14, SC. B, AP. 41,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 061791,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Diarend

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

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

───────

(210) M 2019 02369
(151) 27/03/2019
(732) HEALTH ADVISORS SRL, CALEA

RAHOVEI NR. 266-268, CORP
3, PARTER, ANEXELE C-D,
STÂLPII 3-51, CAMERA 09 ȘI
CORP 3, SUBSOL, ANEXELE
B1/2-D, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA APIA SRL,
STR. ROMANCIERILOR NR.
5, BL. C14, SC. B, AP. 41,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 061791,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Carbotranz

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

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

───────
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(210) M 2019 02370
(151) 27/03/2019
(732) HEALTH ADVISORS SRL, CALEA

RAHOVEI NR. 266-268, CORP
3, PARTER, ANEXELE C-D,
STÂLPII 3-51, CAMERA 09 ȘI
CORP 3, SUBSOL, ANEXELE
B1/2-D, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA APIA SRL,
STR. ROMANCIERILOR NR.
5, BL. C14, SC. B, AP. 41,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 061791,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Neolin, o durere mai puțin!

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

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

───────



 

 

 

 

Erată 

 

Referitor la cererea de înregistrare a mărcii cu număr de depozit M 2019 02264 din 25/03/2019, 

dintr-o eroare materială, denumirea verbală a mărcii nu a fost menționată corect, conform 

reprezentării grafice și a denumirii solicitate. 

 

 

Denumirea corectă a mărcii este: lemon ice agency. 


