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

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 06904

(151)
27/09/2019

(732)
ADRIAN-MIHAIL GÂRBEA

2 M 2019 06905

27/09/2019

S.C. CORAL BIOGREENS
S.R.L.

Vegscelent

3 M 2019 06906

27/09/2019

SC ENIGMA TRADING 2000
SRL

e epack BUREŢI PENTRU VASE
DELICAŢI

4 M 2019 06907

27/09/2019

ANA-MARIA IORGA

BOAMBA URIAŞĂ

5 M 2019 06908

27/09/2019

ANTENA TV GROUP SA

LIKE A STAR

6 M 2019 06909

27/09/2019

ANTENA TV GROUP SA

ANTITALENT

7 M 2019 06910

27/09/2019

ANTENA TV GROUP SA

Trips & Tricks. La drum cu
vedetele.

8 M 2019 06911

27/09/2019

SUNGATE VOGUE SRL

SUNGATE Vogue

9 M 2019 06912

27/09/2019

BOIRON

BOIRON, sănătatea
dumneavoastră merită cel mai
mare respect

10 M 2019 06913

27/09/2019

HANKOOK TECHNOLOGY
GROUP CO., LTD.

HANKOOK Innovative
Performance

11 M 2019 06914

27/09/2019

BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA, S.A.

CREATING OPPORTUNITIES

12 M 2019 06915

27/09/2019

PRO TV SRL

IMPERIUL LEILOR

13 M 2019 06916

27/09/2019

QUADRIFOGLIO CUCINA SRL

Allucinante

14 M 2019 06917

27/09/2019

VAN PUR S.A.

hermann müller

15 M 2019 06918

27/09/2019

SC LIDO GÎRBEA SRL

LIDO GÎRBEA DIN 1992

16 M 2019 06919

27/09/2019

AVIPUTNA SRL

AVISOL ÎNGRĂȘĂMÂNT
ORGANIC

17 M 2019 06920

27/09/2019

SC VIILE BUDUREASCA SRL

Budureasca CLASIC VINURI
NOBILE ROMÂNEȘTI

18 M 2019 06921

27/09/2019

BOGDAN ANDREI TOADER

Iubesc Prahova

19 M 2019 06922

27/09/2019

S.C. MULLER DAIRY RO S.R.L. Chefir Cremos

20 M 2019 06923

27/09/2019

S.C. MULLER DAIRY RO S.R.L. Kefir Cremos

21 M 2019 06924

27/09/2019

S.C. MULLER DAIRY RO S.R.L. Muller Kefir Cremos

22 M 2019 06925

27/09/2019

S.C. MULLER DAIRY RO S.R.L. müller Kefir cremos

23 M 2019 06926

27/09/2019

VEGAN FOOD PRODUCTION
SRL
2

(540)
REMED

Filgud
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
24 M 2019 06927

(151)
27/09/2019

(732)
RADIO GUERRILLA SRL

25 M 2019 06928

27/09/2019

DORIN FELICIAN MARCHIS

26 M 2019 06929

27/09/2019

RADIO GUERRILLA SRL

Radio Guerrilla FM BINILI
ÎNVINGE!

27 M 2019 06930

27/09/2019

DANTE INTERNATIONAL SA

EMAG Libertate în fiecare zi

28 M 2019 06931

27/09/2019

LUCIAN FARCAS

Lutherie Farcas

3

(540)
ELIBEBANKING
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06904
27/09/2019
ADRIAN-MIHAIL GÂRBEA,
STR. ALEEA 14 NR. 32A, JUD.
BRAŞOV, COMUNA HARMAN, SAT
HARMAN, BRAȘOV, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. 11 IUNIE, NR. 51,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4.,
BUCURESTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06905
27/09/2019
S.C. CORAL BIOGREENS S.R.L.,
SAT MĂDĂRAŞ NR. 483, COM.
MĂDĂRAŞ, BIHOR, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. 11 IUNIE, NR. 51,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4.,
BUCURESTI, ROMANIA

Vegscelent
(531)

REMED
(531)

Clasificare Viena: 02.01.23; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:vişiniu, turcoaz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrare de planuri de servicii medicale
preplătite, negociere de contracte cu plătitorii
de servicii medicale, servicii de publicitate
pentru promovarea sensibilizării publicului
cu privire la afecţiunile medicale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
aparate medicale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul de preparate
farmaceutice, veterinare şi sanitare şi de
produse medicale.
42. Cercetare biologică, cercetare clinică şi
cercetare medicală.
44. Servicii medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale, servicii oferite de laboratoare
medicale pentru analiza probelor de sânge
recoltate de la pacienţi, servicii oferite de
laboratoare medicale pentru analiza probelor
recoltate de la pacienţi.
───────

Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:portocaliu, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi coapte, jeleuri, gemuri, compoturi,
uleiuri şi grăsimi alimentare.
31. Fructe şi legume proaspete, ierburi
proaspete, plante şi flori naturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06906
27/09/2019
SC ENIGMA TRADING 2000 SRL,
STR. MATEI BASARAB NR.18,
PARTER, CAMERA 1, JUDEŢUL
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. 11 IUNIE, NR. 51,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4.,
BUCURESTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

e epack BUREŢI
PENTRU VASE DELICAŢI

BOAMBA URIAŞĂ

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).

(531)

Clasificare Viena: 11.07.05; 26.04.07;
26.04.18; 27.05.02; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.15
(591) Culori revendicate:albastru, verde, roz,
negru, portocaliu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
21. Bureţi menajeri.

M 2019 06907
27/09/2019
ANA-MARIA IORGA, STR.
CONSTRUCTORILOR NR.
14, BL. I, SC. C, ET. 4, AP. 60,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. 11 IUNIE, NR. 51,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4.,
BUCURESTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

───────

(540)
(511)

M 2019 06908
27/09/2019
ANTENA TV GROUP SA, BD.
FICUSULUI NR. 44A, ETAJ 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

LIKE A STAR

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, organizare de târguri şi expoziţii
în scop comercial, publicitar şi de promovare.
38. Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio şi/
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sau tv), consultanţă în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuţii în spaţiu virtual,
respectiv pe internet (#internet chatrooms")
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.

(210)
(151)
(732)

(540)

───────
(511)
(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 06909
27/09/2019
ANTENA TV GROUP SA, BD.
FICUSULUI NR. 44A, ETAJ 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ANTITALENT

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, publicaţii (ziare şi reviste cu sau fără
caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, organizare de târguri şi expoziţii
în scop
comercial, publicitar şi de promovare.
38. Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio şi/
sau tv), consultanţă în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuţii în spaţiu virtual,
respectiv pe internet ("internet chatrooms").
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea
de pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.
───────

M 2019 06910
27/09/2019
ANTENA TV GROUP SA, BD.
FICUSULUI NR. 44A, ETAJ 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Trips & Tricks. La
drum cu vedetele.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, publicaţii (ziare şi reviste cu sau fără
caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, organizare de târguri şi expoziţii
în scop
comercial, publicitar şi de promovare.
38. Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio şi/
sau tv), consultanţă în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuţii în spaţiu virtual,
respectiv pe internet ("internet chatrooms").
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea
de pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06911
27/09/2019
SUNGATE VOGUE SRL, STR.
ARH. IONESCU GRIGORE NR.
63, CAM. 1, BL. T73, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(511)

SUNGATE Vogue
(531)

Clasificare Viena: 01.03.02; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.24; 29.01.13
(591) Culori revendicate:alb, negru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să lecumpere
comod, servicii de agenţii import- export,
publicitate şi reclamă, servicii de comerţ online,
servicii oferite de un lanţ de magazine.
42. Creare şi menţinere web-site, servicii de
design vestimentar, servicii de design de
accesorii de modă, servicii privind proiectarea de
rochii.
───────

M 2019 06912
27/09/2019
BOIRON, AVENUE DE L'OUEST
LYONNAIS 2, MESSIMY, 69510,
FRANȚA
PETOSEVIC SRL , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010458, ROMANIA

BOIRON, sănătatea
dumneavoastră merită
cel mai mare respect

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate de albire şi alte substanţe de
spălare, preparate de lustruire pentru mobilă şi
pardoseli, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrasive, săpunuri,
săpunuri de toaletă, deodorante de corp,
preparate sanitare care
reprezintă articolele de toaletă, parfumuri, uleiuri
esenţiale, preparate cosmetice, în special creme
pentru corp și față,
lapte demachiant pentru îngrijire, măşti de
înfrumuseţare, loţiuni pentru uz cosmetic, pudră
de talc de
înmuiere pentru toaletă, geluri de baie și de
duș, uleiuri, creme și lapte pentru soare, rujuri
nemedicinale,
balsamuri, creme, pomezi și unguente cosmetice
calmante, balsamuri, creme, pomezi, unguente
cosmetice
hidratante, loțiuni de păr, balsamuri și creme
cosmetice pentru păr, șampoane, preparate
pentru igiena oral
ă, apă de gură nemedicinală, produse pentru
curățarea dinților nemedicinale, în special sub
formă de past
ă, gel sau gumă de mestecat.
5. Preparate
farmaceutice,
medicamente
homeopate, preparate medicale și veterinare,
produse medicale de
îngrijire a dinților, apă de gură de uz medicinal,
preparate pentru odorizarea aerului, preparate
sanitare
pentru scopuri medicale, preparate igienice de
uz medical, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman şi
veterinar,
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plasturi, materiale de pansat, pansamente
medicale și chirurgicale, comprese, comprese
medicale, preparate
de sterilizare, materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru amprente dentare, dezinfectanţi,
produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
10. Aparate
şi
instrumente
chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, recipient pentru
aplicarea
medicamentelor, tuburi de uz medical pentru
administrarea medicamentelor, injectoare pentru
medicamente,
linguri pentru administrarea medicamentelor,
picurătoare
pentru
administrarea
medicamentelor, dozatoare
de pastile de uz medical, comprese reci cu gel
activate de reacții chimice pentru uz medical,
comprese
fierbinți cu gel activate de reacții chimice pentru
uz medical, comprese termoelectrice (chirurgie),
articole
de îmbrăcăminte de compresie, bandaje
de compresie, cearşafuri sterile chirurgicale,
bandaje elastice,
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)

(740)

(540)

M 2019 06913
27/09/2019
HANKOOK TECHNOLOGY
GROUP CO., LTD., TEHERANRO, 133, GANGNAM-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA
CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. GEORGE CĂLINESCU
NR. 52A, AP. 1, SECTOR 1, ,
BUCUREŞTI, 011694, ROMANIA

HANKOOK Innovative
Performance
(531)
(511)

Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Anvelope auto, anvelope pentru biciclete,
carcase pentru anvelope pneumatice, huse
pentru anvelope,
anvelope pentru motociclete, plasturi de cauciuc
adezive pentru repararea tuburilor interioare,
tuburi
interioare pentru biciclete, tuburi interioare
pentru motociclete, tuburi interioare pentru
anvelope
pneumatice, tuburi interioare pentru roți de
vehicule, tuburi interioare pentru anvelope
pentru vehicule,
plase pentru bagaje pentru vehicule, anvelope
pneumatice, seturi de reparaţii pentru tuburi
interioare, jante
pentru roți de vehicule, huse pentru șa pentru
biciclete, huse pentru șa pentru motociclete,
centuri de
siguranță pentru scaunele vehiculului, segmente
de frână pentru vehicule, amortizatoare pentru
vehicule,
transportoare de schi pentru mașini, vârfuri
pentru anvelope, știfturi pentru anvelope,
anvelope pentru roţi
de vehicule, anvelope solide pentru roți de
vehicule, banda de rulare pentru anvelope
reîncărcate, banda
de rulare pentru vehicule (curele cu role), banda
de rulare pentru vehicule (tip tractor), anvelope
fără tub
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pentru biciclete, anvelope fără tub pentru
motociclete, robinete pentru anvelope pentru
vehicule,
anvelope pentru roțile vehiculului.
, Anvelope auto, anvelope pentru biciclete,
carcase pentru anvelope pneumatice, huse
pentru anvelope,
anvelope pentru motociclete, plasturi de cauciuc
adezive pentru repararea tuburilor interioare,
tuburi
interioare pentru biciclete, tuburi interioare
pentru motociclete, tuburi interioare pentru
anvelope
pneumatice, tuburi interioare pentru roți de
vehicule, tuburi interioare pentru anvelope
pentru vehicule,
plase pentru bagaje pentru vehicule, anvelope
pneumatice, seturi de reparaţii pentru tuburi
interioare, jante
pentru roți de vehicule, huse pentru șa pentru
biciclete, huse pentru șa pentru motociclete,
centuri de
siguranță pentru scaunele vehiculului, segmente
de frână pentru vehicule, amortizatoare pentru
vehicule,
transportoare de schi pentru mașini, vârfuri
pentru anvelope, știfturi pentru anvelope,
anvelope pentru roți
de vehicule, anvelope solide pentru roți de
vehicule, banda de rulare pentru anvelope
reîncărcate, banda
de rulare pentru vehicule (curele cu role), banda
de rulare pentru vehicule [tip tractor], anvelope
fără tub
pentru biciclete, anvelope fără tub pentru
motociclete, robinete pentru anvelope pentru
vehicule,
anvelope pentru roțile vehiculului.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06914
27/09/2019
BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA, S.A., PLAZA SAN
NICOLÁS 4, SPANIA, BILBAO
(VIZCAYA), 48005, SPANIA
PETOSEVIC SRL , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010458, ROMANIA

CREATING OPPORTUNITIES

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Asigurări,
afaceri
financiare,
monetare, afaceri imobiliare.

afaceri

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06915
27/09/2019
PRO TV SRL, B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR. 105,
PARTER, CAM. 101, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
Nestor Nestor Diculescu
Kingston Petersen - Consiliere în
Proprietate Intelectuală SRL
, STR. BARBU VĂCĂRESCU NR.
201, CLĂDIREA GLOBALWORTH
TOWER, ET. 17, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020276, ROMANIA

IMPERIUL LEILOR
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.14
(591) Culori revendicate:negru, gri, auriu,
galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Publicații periodice (tipărite), reviste,
albume, cataloage, broșuri (tipărite), tipărituri.
35. Publicitate,
inclusiv
închiriere
și
comercializare de spațiu publicitar, respectiv
punerea la dispoziția terților a unor spații
publicitare pentru promovarea produselor/
serviciilor proprii în cadrul emisiunilor de radio/
televiziune și în pauzele publicitare ale acestora,
în cadrul publicațiilor online și offline, și pe
portaluri și site-uri web dedicate, conducerea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicații, difuzare de programe și
emisiuni de radio și de televiziune, servicii de
forumuri de discuții pe internet.
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41. Divertisment, realizare de emisiuni de

(210)
(151)
(732)

───────

(740)

televiziune și programe radio, instruire activități
sportive și culturale.
42. Creare și menținere de site web și pagini
dedicate în rețelele de socializare pe Internet.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06916
27/09/2019
QUADRIFOGLIO CUCINA SRL,
STR. SFANTUL ELEFTERIE NR.
9, PARTER, CAMERA 1, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

M 2019 06917
27/09/2019
VAN PUR S.A., UL. CYBERNETYKI
7, 02-677 WARSZAWA, POLAND,
POLONIA
SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

hermann müller
(531)

Allucinante
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
Culori revendicate:gri, alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.
───────

Clasificare Viena: 02.01.15; 05.07.02;
05.03.13; 05.07.10; 11.01.09; 25.01.06;
25.01.15; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.15
(591) Culori revendicate:maro, alb, roșu,
negru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06918
27/09/2019
SC LIDO GÎRBEA SRL, STR.
MILITARILOR, NR. 1, COMUNA
PĂULEȘTI, SAT GĂGENI, JUD.
PRAHOVA, PRAHOVA, ROMANIA
SC ROVALCONS SRL, STR.
ORIZONTULUI NR. 1, BL. R 10,
ET. 7, AP. 27, JUD. PRAHOVA,
CÂMPINA, PRAHOVA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06919
27/09/2019
AVIPUTNA SRL, STR. VICTORIEI
NR. 40, JUD. VRANCEA, GOLEȘTI,
627150, VRANCEA, ROMANIA

AVISOL ÎNGRĂȘĂMÂNT
ORGANIC
(531)

Clasificare Viena: 05.03.15; 05.11.02;
27.05.01; 27.05.11; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Compost (îngrășământ), îngrășământ pentru
plante crescute în ghiveci.

LIDO GÎRBEA DIN 1992
(531)

Clasificare Viena: 07.01.13; 05.07.02;
26.11.05; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17;
27.07.01; 27.07.17; 25.01.15; 29.01.14
(591) Culori revendicate:roșu, verde, auriu,
alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Produse de morărit și panificație, preparate
din cereale, produse de patiserie și cofetărie.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
oferite de un lanț de magazine, regruparea
în avantajul terților a produselor menționate în
clasa 30 (exceptând transportul lor), permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod, servicii oferite de un lanț de magazine,
servicii de comerț onIine.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06920
27/09/2019
SC VIILE BUDUREASCA SRL,
COM. GURA VADULUI NR. 472,
JUD. PRAHOVA, COMUNA GURA
VADULUI, 107300, PRAHOVA,
ROMANIA
SC CABINET M OPROIU SRL,
STR. POPA SAVU NR. 42,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011434

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 06922
27/09/2019
S.C. MULLER DAIRY RO
S.R.L., SOS. ALEXANDRIEI NR.
60, BRAGADIRU, 077025, IF,
ROMANIA

Chefir Cremos

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse
lactate.
───────

(210)
(151)
(732)

Budureasca CLASIC VINURI
NOBILE ROMÂNEȘTI
(531)

Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.04;
25.01.19; 27.05.01; 29.01.14
(591) Culori revendicate:roșu, auriu, gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 06921
27/09/2019
BOGDAN ANDREI TOADER, STR.
PRINCIPALĂ NR. 253, COMUNA
BLEJOI, JUD. PRAHOVA, SAT
TINTARENI, PRAHOVA, ROMANIA

Iubesc Prahova

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Activități culturale.

(540)
(511)

M 2019 06923
27/09/2019
S.C. MULLER DAIRY RO
S.R.L., SOS. ALEXANDRIEI NR.
60, BRAGADIRU, 077025, IF,
ROMANIA

Kefir Cremos

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse
lactate.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 06924
27/09/2019
S.C. MULLER DAIRY RO
S.R.L., SOS. ALEXANDRIEI NR.
60, BRAGADIRU, 077025, IF,
ROMANIA

Muller Kefir Cremos

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse
lactate.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06925
27/09/2019
S.C. MULLER DAIRY RO
S.R.L., SOS. ALEXANDRIEI NR.
60, BRAGADIRU, 077025, IF,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06926
27/09/2019
VEGAN FOOD PRODUCTION
SRL, STR. OCTAVIAN GOGA
NR. 4, CAMERA 3, JUDEŢ SIBIU,
SELIMBAR, SIBIU, ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

müller Kefir cremos
(531)

Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 08.03.25; 26.11.06
(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse
lactate.
───────

Filgud
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 02.03.01
(591) Culori revendicate:roşu, gri, roz
(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 protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,

orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată) (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole

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

32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi

gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
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 furnnizate
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)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 06927
27/09/2019
RADIO GUERRILLA SRL, CALEA
MOŞILOR NR. 213 CAMERA 1, BL.
21A, SC. 1, ET. 2, AP. 20, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

ELIBEBANKING

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Carduri magnetice codate, carduri bancare
(codificate sau magnetice), carduri cu cip,
suporturi magnetice de date, software, aplicații

software, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
suporturi de stocare digitale sau analog.
16. Publicaţii tipărite, tipărituri, cărți, ziare,
broșuri, reviste, articole de legătorie, fotografii,
articole de papetărie şi de birou (cu excepţia
mobilei), pensule, agende, calendare, postere,
bannere din hartie sau carton, fluturași
publicitari, folii de plastic pentru documente, folii
şi pungi pentru ambalat şi împachetat, caractere
tipografice, forme de tipar, carduri din hârtie sau
carton.
35. Publicitate, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru alte
afaceri), prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, închirierea spaţiului
publicitar, asistenţă în managementul afacerilor,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, marketing, servicii de
informaţii privind marketing-ul, servicii de relaţii
media, furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânz ătorii de bunuri
şi servicii, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii, târguri și evenimente în scopuri
comerciale sau publicitare, publicarea de texte
publicitare, promovarea vânzărilor pentru terţi,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele
de date computerizate, 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 putând 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, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, servicii
financiare, servicii financiare privind cardurile
bancare, servicii financiare privind emiterea
de carduri bancare, servicii bancare automate
referitoare la tranzacțiile cu carduri bancare,
afaceri monetare, afaceri imobiliare.
38. Telecomunicații, difuzarea programelor de
radio și de televiziune, servicii de radiodifuziune
prin internet, difuzare de materiale audio și video
pe internet, transmisie de podcasturi.
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41. Educație, instruire, divertisment, activităţi

sportive și culturale, furnizarea online de
muzică, nedescărcabilă, producţia de muzică,
organizarea de concerte, servicii de discjockey, organizarea de competiţii (educaţie,
sportive sau de divertisment), organizarea de
evenimente de divertisment, organizarea de
evenimente culturale, prezentarea prestaţiilor
live, divertisment de radio și de televiziune,
divertisment muzical, producţia de programe
de radio şi de televiziune, producția de
emisiuni de radio și de televiziune, furnizare
de divertisment prin intermediul podcasturilor,
servicii de divertisment radiofonic prin internet,
servicii de programe de știri pentru radio sau
televiziune, servicii de prezentatori de radio și de
televiziune, producţia de spectacole, găzduire și
organizare de ceremonii de decernare de premii
referitoare la muzică, furnizarea de publicaţii
electronice, nedescărcabile, servicii prestate de
studiouri de înregistrare, servicii de publicare
on-line, publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărţilor, publicare
online, publicare multimedia, organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
de concerte, organizarea şi susţinerea
conferinţelor,
organizarea
şi
susţinerea
congreselor, organizarea şi sus ţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane.
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, crearea și menținerea site-urilor
web.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de bar, servicii de cafenea, servicii
de restaurant, servicii de catering, cazare
temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06928
27/09/2019
DORIN FELICIAN MARCHIS,
COL. FAGET NR. 31E, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 29.01.12
Culori revendicate:roşu, negru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06929
27/09/2019
RADIO GUERRILLA SRL, CALEA
MOŞILOR NR. 213 CAMERA 1, BL.
21A, SC. 1, ET. 2, AP. 20, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Radio Guerrilla FM
BINILI ÎNVINGE!

amănuntul, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, închirierea spaţiului
publicitar, asistenţă în managementul afacerilor,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, marketing, servicii de
informaţii privind marketing-ul, servicii de relaţii
media, furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii, târguri și evenimente în scopuri
comerciale sau publicitare, publicarea de texte
publicitare, promovarea vânzărilor pentru terţi,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
administrative privind înregistrarea cardurilor
de credit, servicii administrative de carduri de
fidelitate, promovarea vânzărilor pentru terți prin
intermediul distribuției și administrării de carduri
pentru utilizatori privilegiați.
36. Asigurări,
afaceri
financiare,
servicii
financiare, servicii financiare privind cardurile
bancare, servicii financiare privind emiterea
de carduri bancare, servicii bancare automate
referitoare la tranzacțiile cu carduri bancare,
afaceri monetare, afaceri imobiliare.
───────

(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 20.05.11
(591) Culori revendicate:roz, alb, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Carduri magnetice codate, carduri bancare
(codificate sau magnetice), carduri cu cip,
suporturi magnetice de date, software, aplicații
software, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
suporturi de stocare digitale sau analog.
16. Publicaţii tipărite, tipărituri, cărți, ziare,
broșuri, reviste, articole de legătorie, fotografii,
articole de papetărie şi de birou (cu excepţia
mobilei), pensule, agende, calendare, postere,
bannere din hârtie sau carton, fluturași
publicitari, folii de plastic pentru documente, folii
şi pungi pentru ambalat şi împachetat, caractere
tipografice, forme de tipar, carduri din hârtie sau
carton.
35. Publicitate, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru alte
afaceri), prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06930
27/09/2019
DANTE INTERNATIONAL SA ,
STR. VIRTUTII NR. 148, SECTOR 6
, BUCURESTI, 060787,
BUCUREȘTI, ROMANIA

EMAG Libertate în fiecare zi
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 29.01.14
Culori revendicate:roşu, violet, albastru
închis, albastru deschis
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,

articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Gestiunea
afacerilor
comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicații.
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)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 06931
27/09/2019
LUCIAN FARCAS, STR. ŞCOLII
NR. 24, JUD. MUREŞ, DEDRAD,
547086, MUREȘ, ROMANIA

Lutherie Farcas

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
15. Instrumente muzicale.
───────

