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Cereri Mărci publicate în 05/09/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 05772

(151)
29/08/2019

(732)
(540)
SC DUELUX FASHION DESIGN Zakaria decoratiuni
SRL

2 M 2019 06115

29/08/2019

RAZVAN NITU

I love Drumul Taberei Trăieşti,
Munceşti, Iubeşti? Implică-te!

3 M 2019 06186

29/08/2019

COSMIN CARACOSTEA

ROFISH

4 M 2019 06187

29/08/2019

EURO UNELTE TRADING SRL

EuroUnelte

5 M 2019 06188

29/08/2019

EURO UNELTE TRADING SRL

LIDERMAN

6 M 2019 06189

29/08/2019

S.C. DLM DIGITAL
INNOVATION CENTER S.R.L.

Expres Mall fantastica lume a
copiilor

7 M 2019 06190

29/08/2019

S.C. LOVE ITALY S.R.L.

LOVEITALY adevaratul gust
italian

8 M 2019 06191

29/08/2019

SC PATROL GUARD SECURITY PATROL Guard Security
SRL

9 M 2019 06192

29/08/2019

S.C. PLASTIC PREST 5G S.R.L. 5G Polycarbonate

10 M 2019 06193

29/08/2019

S.C. SOLARIS DISTRIBUTION
S.R.L.

11 M 2019 06194

29/08/2019

INNOSHIP TECHNOLOGY SRL innoship

12 M 2019 06195

29/08/2019

DECAINTO SRL

13 M 2019 06196

29/08/2019

S.C. PLASTIC PREST 5G S.R.L. PLASTIC PREST ADVANCED
MATERIALS

14 M 2019 06197

29/08/2019

IQ GAMES SRL

A SARKANY

15 M 2019 06198

29/08/2019

IQ GAMES SRL

THE DRAGON'S

16 M 2019 06199

29/08/2019

IQ GAMES SRL

SECRETUL MILIONARULUI

17 M 2019 06200

29/08/2019

IQ GAMES SRL

JOCUL MILIONARILOR

18 M 2019 06201

29/08/2019

IQ GAMES SRL

COMOARA DIN INSULA
SERPILOR

19 M 2019 06202

29/08/2019

IQ GAMES SRL

CAPITALISM ORIGINAL

20 M 2019 06203

29/08/2019

POLIMED COM SRL

SOCIETATEA POLIMED COM
BISTRITA HDPE AMBALAJE
FLEXIBILE ÎN TREI STRATURI
(A-B-A)

21 M 2019 06205

29/08/2019

SC CARTO PLAST SRL

CartoMed echipamente medicale
si consumabile

22 M 2019 06206

29/08/2019

DORU-GABRIEL PATRU

MOTOGOLAN

2

Benefica

THE TRANSILVANIAN
DRAGON'S
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
23 M 2019 06207

(151)
29/08/2019

(732)
ZAMOLXIS SOLUTIONS SRL

24 M 2019 06208

29/08/2019

GEORGE-ALEXANDRU NEAGU Beenfinite

25 M 2019 06210

29/08/2019

INTERLINK GROUP S.R.L.

INTERLINK

26 M 2019 06211

29/08/2019

INTERLINK GROUP S.R.L.

Interlink

27 M 2019 06213

29/08/2019

Mihael Corneliu Bacalu

MUZICA Instantelor BONA FIDE

28 M 2019 06214

29/08/2019

CRINA-VALERICA BUZILĂ

GUSTUŞOR

29 M 2019 06215

29/08/2019

SC EVERDE SRL

EVERDE

30 M 2019 06216

29/08/2019

NOVARTIS AG

ADIMUPLAN

31 M 2019 06217

29/08/2019

NOVARTIS AG

SIMLERID

32 M 2019 06218

29/08/2019

SERENITY BIJOUX

Serenity

33 M 2019 06219

29/08/2019

HIPOO RETAIL SRL-D

hipoo

3

(540)
HACKOUT
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05772
29/08/2019
SC DUELUX FASHION DESIGN
SRL, ŞOS. COLENTINA NR. 462E,
COMPLEX SAM-EXPO, STAND
936, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06115
29/08/2019
RAZVAN NITU, STR. MIHAELA
RUXANDRA MARCU NR. 3, BL.
108, SC. 1, ET. 3, AP. 15, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Zakaria decoratiuni
(531)

Clasificare Viena: 25.01.25; 27.05.01;
27.05.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
24. Materiale textile folosite la fabricarea
draperiilor, perdele și draperii de interior și
exterior, perdele și perdele
de dantelă din materiale textile sau plastic,
materiale textile.
───────

I love Drumul Taberei Trăieşti,
Munceşti, Iubeşti? Implică-te!
(531)

Clasificare Viena: 26.01.16; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.10; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.03; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, servicii de intermediere
comercială între clienţi şi prestatorii de servicii
şi producătorii de bunuri, strângerea la un loc,
în beneficiul terţilor, a unei varietăţi de retaileri
si prestatori de servicii (exceptând transportul
lor) pentru a permite clienţilor să vadă şi să
achiziţioneze comod bunurile şi să utilizeze şi
să achiziţioneze serviciile, strângerea la un loc,
în beneficiul terţilor, pe internet, a unei varietăţi
de retaileri şi prestatori de servicii (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienţilor să
vadă şi să achiziţioneze cât mai comod bunurile
şi să utilizeze şi să achiziţioneze serviciile
prin intermediul mijloacelor de telecomunicaţii,
aceste servicii pot fi asigurate de magazine
en gros sau en detail, outlet-uri, mall-uri,
supermarket-uri, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, servicii de
abonamente la servicii de telecomunicaţii, pentru
terţi, servicii de promovare, pentru terţi, a
mall-urilor, magazinelor, reţelelor de magazine,
servicii de promovare şi publicitate, pentru terţi,
a sălilor de jocuri, centrelor de divertisment,
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parcurilor de distracţie şi/sau tematice, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de abonamente la
ziare, pentru terţi, administrarea comercială a
licenţelor produselor şi serviciilor, pentru terţi,
cercetări pentru afaceri, consultanţă pentru
conducerea afacerilor, consultanţă profesională
în afaceri, expertiză în afaceri comerciale,
informaţii despre afaceri comerciale, investigaţii
pentru afaceri comerciale, servicii de relocare
pentru afaceri, estimări referitoare la afaceri,
servicii de import-export, agenţii de informaţii
comerciale, agenţii de publicitate, analiza
preţului de cost, difuzare de anunţuri publicitare,
servicii de achiziţionare pentru terţi, asistenţă în
conducerea şi managementul afacerilor, servicii
de audit, închiriere de automate de vânzare,
închiriere de maşini şi aparatură de birou, birouri
de plasare, căutare de sponsorizare, cercetarea
pieţei, prelucrare administrativă pentru cereri de
mărfuri, servicii pentru compararea preţurilor,
compilarea informaţiilor în fişiere electronice,
compilaţii statistice, prezentarea produselor
prin toate mijlocele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, consultanţă pentru
probleme legate de personal, informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori, contabilitate,
cronică publicitară, întocmire de declaraţii
fiscale, decorarea vitrinelor pentru magazine,
distribuire de eşantioane, distribuire de materiale
publicitare, organizare de expoziţii şi târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de festivaluri în scopuri publicitare, comerciale
şi de promovare a vânzărilor, organizarea de
evenimente în scopuri publicitare, întocmire
de extrase de conturi, facturare, gestionarea
de fişiere informatice, administrarea hotelurilor,
închiriere de material publicitar, închiriere de
spaţii publicitare, închiriere de timp publicitar în
mijloacele de comunicare, publicitate prin poştă,
vânzare la licitaţie, servicii de manechine în
scop publicitar sau de promovare a vânzărilor,
sondaje de opinie, studii de piaţă, pregătirea şi
publicarea de texte publicitare, publicitate on-line
într-o reţea computerizată, publicitate televizată,
publicitate radiofonică, relaţii publice, servicii de
revista presei, servicii de secretariat, servicii de
promovare a vânzărilor pentru terţi, publicitate cu
privire la serviciile de construcţii, publicitate cu
privire la afacerile imobiliare, publicitate cu privire
la magazine şi reţele de magazine, malluri,
publicitate cu privire la serviciile de shopping
personalizat, publicitate cu privire la sălile de
jocuri, centrele de divertisment, parcurile de
distracţie şi/sau tematice, promovarea vânzării
de bunuri şi servicii ale terţilor prin distribuirea
de carduri de discount şi vouchere, promovarea
vânzării de bunuri şi servicii ale altora, prin

distribuirea de material tipărite şi concursuri de
promovare, promovarea vânzării de bunuri şi
servicii ale altora prin acordarea de puncte de
achiziţie pentru utilizarea cardurilor de credit,
promovarea vânzării de bunuri şi servicii ale
altora prin oferirea de discount-uri ori promoţii,
servicii de publicitate outdoor, publicitate şi
promovarea vânzărilor cu privire la bunuri şi
servicii, oferite prin mijloace de telecomunicaţii
sau pe cale electronică, administrarea afacerilor
(îndrumări în conducerea şi administrarea
lor) pentru magazine en gross şi en
detail, mall-uri, centre comerciale, servicii de
consiliere referitoare la promovarea vânzărilor,
organizarea, exploatarea şi supravegherea
vânzărilor şi a programelor promoţionale de
stimulate a vânzărilor, organizarea, exploatarea
şi supravegherea de programe de stimulare
a vânzărilor, consultanţă legată de vânzările
promoţionale, urmărirea volumului de vânzări
pentru terţi, închirierea de standuri pentru
vânzare, organizarea, utilizarea şi monitorizarea
de programe de loialitate pentru clienţi şi
scheme de recompensare în scopul promovării
vânzărilor, servicii de fidelizare a clienţilor în scop
comercial, promoţional şi publicitar, organizarea
şi administrarea programelor de loialitate care
implică discount-uri sau stimulente pentru client,
în scopul promovării vânzărilor, administrarea
unui program de promovare a vânzărilor ce
permite participanţilor ca, prin intermediul unui
card de membru, să obţină reduceri la preţul
bunurilor şi serviciilor, ori servicii îmbunătăţite,
organizarea de campanii publicitare şi de
promovare, pentru terţi, gestiunea afacerilor
comerciale pentru imobiliare, pentru terţi, servicii
de control a stocurilor de marfă, servicii
de card de loialitate, servicii de vânzare
la licitaţie a proprietăţilor imobiliare, servicii
comerciale online în cadrul cărora vânzătorul
publică produsele care urmează a fi licitate,
iar licitaţia are loc pe internet, furnizare de
ghiduri publicitare online dotate cu funcţie de
căutare pentru mărfuri şi servicii ale altor
comercianţi online de pe internet, compararea
serviciilor de shopping, administraţie comercială
cu privire la licenţierea de bunuri şi servicii ale
altora, servicii de preluare a apelurilor telefonice
pentru abonaţi nedisponibili, demonstraţii de
bunuri, servicii de reproducere a documentelor,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale şi/sau publicitare, servicii
de layout în scopuri publicitare, marketing,
cercetări în marketing, studii de marketing,
servicii de achiziţionare pentru alţii (procurarea
de bunuri şi servicii pentru alte afaceri),
producţia de filme publicitare, servicii de testare
psihologică pentru selectarea de personal,

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
29/08/2019

dactilografiere, stenografie, compilarea de
statistici, servicii de telemarketing, organizarea
de campanii publicitare pentru mall-uri,
centre comerciale, centre de distracţie,
parcuri de distracţie, publicitate pentru filme
cinematografice, intermedierea de contracte
pentru terţi, privind vânzarea şi cumpărarea
de mărfuri, intermedierea de contracte pentru
terţi, privind prestarea de servicii, servicii de
call center, pentru terţi, închirierea panourilor
de afişaj (panouri publicitare), licitare, postarea
de afişe publicitare, informaţii în domeniul
afacerilor, compilarea de informaţii în baze
de date, servicii de intermediere comercială,
demonstraţii cu produse, proiectarea de
materiale publicitare, publicitate directa prin,
poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de
registru de cadouri, servicii de aşezare în
pagină pentru scopuri publicitare, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
publicitate exterioară, publicitate cu plată per
click, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de
bunuri şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
închirierea de standuri de vânzare, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, marketing cu public
ţintă, servicii de telemarketing, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, servicii de cumpărarea de proprietăţi
imobiliare pentru alţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii oferite de centre
de divertisment, servicii oferite de parcuri
acvatice, parcuri de distracţie şi/ sau tematice,
grădini zoologice, servicii de divertisment oferite
prin intermediul toboganelor cu apă, închiriere
de echipamente şi aparate de divertisment,
atracţii în parcuri de divertisment, servicii de
divertisment sub formă de spectacole în parcuri
de divertisment, divertisment sub formă de
prestaţii live făcute de un personaj animat,
furnizare de instalaţii recreative, oferirea de
informaţii în materie de divertisment, prin toate
canalele de comunicare, divertisment on-line,
radiofonic şi televizat, producţia de filme (cu
excepţia celor publicitare), servicii de educaţie
şi divertisment pentru copii şi adulţi, activităţi

sportive, lecţii de înot (instruire), activităţi pentru
timpul liber şi plăcere desfăşurate în scop
educativ, cultural, sportiv sau de divertisment,
servicii de agenţii de bilete (divertisment),
servicii de animatori, agenţii de modele pentru
artişti, servicii oferite de biblioteci şi biblioteci
mobile, scrierea de texte, altele decât cele
publicitare, publicare de cărţi, ziare, reviste,
manuale, instrucţiuni, pliante, afişe, servicii
de publicare de texte, altele decât textele
publicitare, publicare on-line, servicii de casino,
servicii de cinema, servicii de cluburi de
noapte (divertisment), cluburi de sănătate pentru
exerciţii fizice, servicii oferite de cluburi (educaţie
sau divertisment), organizarea şi conducerea
de colocvii, conferinţe, congrese, simpozioane,
workshop-uri, seminarii, competiţii sportive,
organizarea şi conducerea de concursuri
educative sau de divertisment, organizarea de
concursuri şi evenimente sportive, închirierea
de decoruri pentru spectacole, servicii de
discotecă, exploatarea publicaţiilor on-line
nedescărcabile, exploatarea sălilor de jocuri,
exploatarea terenurilor de golf, organizarea de
expoziţii şi târguri în scopuri culturale sau
educative, proiecţii de filme cinematografice,
jocuri online într-o reţea de calculatoare,
organizarea de loterii, tombole, organizarea de
baluri, de petreceri, de carnavaluri, de concursuri
de frumuseţe, în scopuri de divertisment,
organizarea de concerte, planificarea de recepţii
(servicii de divertisment), planificare petreceri,
informaţii în materie de recreere, reprezentaţii
teatrale, rezervarea de locuri pentru spectacole,
producţie de spectacole, exploatarea instalaţiilor
sportive, prezentarea de spectacole live,
studiouri de înregistrare, subtitrare, servicii de
traducere, furnizarea de servicii educaţionale şi
de divertisment pentru copii, prin intermediul
grupurilor de joacă, locuri de joacă pentru
copii, servicii de educaţie şi divertisment oferite
în grădiniţe şi centre after school, închirierea
de filme cinematografice, distribuire de filme
cinematografice, prezentarea spectacolelor de
circ, servicii oferite de un disc- jockey,
organizarea de spectacole de modă în scopul
de divertisment, servicii de layout, nu în scopuri
publicitare, producţia de emisiuni radio şi tv,
servicii de karaoke, exploatarea echipamentelor
de karaoke (divertisment), închirierea de jucării,
organizarea de competiţii online, închirierea de
stadioane, închirierea de echipament pentru
sport, cu excepţia vehiculelor, servicii de fitness,
servicii oferite de un antrenor personal, servicii
de informare via hot-lines sau call-centers în
domeniul educaţiei şi al divertismentului, jocuri
de noroc, pariuri, pariuri sportive, închiriere de
aparate pentru cazino şi aparate de jocuri,
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exploatarea de agenţii de pariuri, închiriere
de aparate fi accesorii cinematografice, servicii
de divertisment şi educaţie oferite în tabere
şcolare, servicii de fotografiere, organizarea de
spectacole cu laser, servicii oferite de piscine,
oferirea de facilităţi pentru practicarea sporturilor
de iarnă, training (instruire) cu privire la vânzări,
organizarea de festivaluri în scopuri culturale,
educaţionale sau de divertisment, academii
(educaţie), servicii de parcuri de amuzament,
furnizarea serviciilor de amuzament de tip
arcade, închirierea lucrărilor de artă, organizarea
concursurilor de frumuseţe, rezervarea locurilor
pentru spectacole, furnizarea de facilităţi
pentru cazinouri (jocuri de noroc), spectacole
cinematografice
/spectacole
de
cinema,
închirierea de aparate cinematografice, servicii
de club (divertisment sau educaţie), organizarea
şi susţinerea de concerte, organizarea
şi susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea congreselor, servicii de amuzament,
servicii de divertisment, informaţii despre
divertisment, efectuarea antrenamentelor de
fitness, închirierea echipamentului pentru jocuri,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate şi fitness), servicii de tabere de
vacanta (divertisment), închirierea de acvarii
interioare, servicii de karaoke, închirierea de
filme, servicii de studiouri de film, furnizarea
online de publicaţii electronice, nedescărcabile,
organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment), organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educaţionale, organizarea de
competiţii sportive, organizarea de baluri,
organizarea de spectacole de modă în scopuri
de divertisment, organizarea de evenimente
de divertisment de tip cosplay (joc costumat),
fotografie, publicarea cărţilor, informaţii despre
posibilităţile de recreere, furnizarea facilităţilor
de recreere, închirierea de decoruri, recalificare
vocaţională, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), compunerea de
melodii, producţia de spectacole, organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06186
29/08/2019
COSMIN CARACOSTEA, STR.
RAHOVEI NR. 243, JUD. BRĂILA ,
BRĂILA, BRĂILA, ROMANIA
VBA INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. IOAN BIANU NR.
27, ET. 1, AP. 3, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011091, ROMANIA

ROFISH
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.15; 25.01.19; 03.09.11;
03.09.24; 03.09.25; 01.15.14; 01.15.15;
26.11.13
(591) Culori revendicate:auriu, albastru, bleu,
roşu, violet, galben, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte şi produse din peşte şi în
mod special conserve din peşte, salată de icre,
pastă de peşte, peşte sărat, peşte afumat,
peşte marinat, peşte congelat, salată de peşte,
fructe de mare, caviar, păsări şi vânat, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi fierte,
jeleuri, dulceţuri, compoturi., extracte din carne,
conserve din carne, conserve mixte, pateuri din
carne.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06187
29/08/2019
EURO UNELTE TRADING SRL,
ALEEA LUNCSOARA NR. 10, ET. 6,
AP. 62, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU NR.
2, SC.B, AP.2, JUDEŢUL BACĂU,
BACĂU, 600204

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06188
29/08/2019
EURO UNELTE TRADING SRL,
ALEEA LUNCSOARA NR. 10, ET. 6,
AP. 62, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU NR.
2, SC.B, AP.2, JUDEŢUL BACĂU,
BACĂU, 600204

EuroUnelte
(531)

Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.17; 26.01.16; 02.09.18;
14.07.01
(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
───────

LIDERMAN
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.15; 02.01.15; 02.01.23;
26.11.05; 14.07.01; 14.07.07
(591) Culori revendicate:roşu, galben,
portocaliu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06189
29/08/2019
S.C. DLM DIGITAL INNOVATION
CENTER S.R.L., ŞOS.
GIURGIULUI NR. 79-101, BL. F,
SC. 2, ET. 2, AP. 46, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

LOVEITALY
adevaratul gust italian

Expres Mall fantastica
lume a copiilor
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.17
Culori revendicate:alb, portocaliu
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────

M 2019 06190
29/08/2019
S.C. LOVE ITALY S.R.L.,
STR. CRINILOR NR. 11, SAT
BĂRCĂNEŞTI, JUD. PRAHOVA,
COM. BĂRCĂNEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 25.01.19
(591) Culori revendicate:verde, roşu, galben,
portocaliu, alb
(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).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
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servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06191
29/08/2019
SC PATROL GUARD SECURITY
SRL, CORUNCA NR. 14 B, JUD.
MUREŞ, CORUNCA , MUREȘ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06192
29/08/2019
S.C. PLASTIC PREST 5G S.R.L.,
STR. SAT PURCARENI ,COMUNA
MICESTI NR. 320, JUD. ARGEŞ,
SAT PURCARENI, ARGEȘ,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

5G Polycarbonate
PATROL Guard Security
(531)

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 24.01.09; 03.01.16
(591) Culori revendicate:kaki, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.
───────

(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 27.07.17; 26.04.03; 26.11.05;
01.13.15
(591) Culori revendicate:roşu, alb
(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).
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
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împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
40. Tratarea materialelor (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06193
29/08/2019
S.C. SOLARIS DISTRIBUTION
S.R.L., STR. STÂNJENEILOR
NR. 8, BL. 29, SC. A, ET. 8, AP.
52, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR
1,, BUCUREŞTI, 010497

Benefica
(531)

Clasificare Viena: 02.01.23; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:galben, verde, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate şi reclamă, publicitate şi reclamă
în legătură cu produsele din clasele 3, 5 şi 30,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou, regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasele 3, 5 şi
30 (cu excepţia transportului lor) 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 agenţii de importexport.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06194
29/08/2019
INNOSHIP TECHNOLOGY SRL,
STR. IENACHITA VACARESCU
NR. 38, ET. 1, CAMERA 3,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040157,
BUCUREȘTI, ROMANIA

32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

innoship
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12
(591) Culori revendicate:indigo (Pantone
2748C), verde (Pantone 353C))
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2019 06195
29/08/2019
DECAINTO SRL, STR. OLTULUI
NR. 5, JUD. COVASNA, SF.
GHEORGHE, 520027, COVASNA,
ROMANIA

THE TRANSILVANIAN
DRAGON'S

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi
sport, decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun.

(740)

(540)

M 2019 06196
29/08/2019
S.C. PLASTIC PREST 5G S.R.L.,
STR. SAT PURCARENI ,COMUNA
MICESTI NR. 320, JUD. ARGEŞ,
SAT PURCARENI, ARGEȘ,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

PLASTIC PREST
ADVANCED MATERIALS
(531)

Clasificare Viena: 26.04.02; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.10; 29.01.15
(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
verde, galben, mov, gri, negrunegru
(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
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ştiinţe. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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).
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
40. Tratarea materialelor. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06197
29/08/2019
IQ GAMES SRL , STR.
CONSTRUCTORILOR NR. 2, JUD.
COVASNA , SFÂNTU GHEORGHE,
520077 , COVASNA, ROMANIA

A SARKANY

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 06198
29/08/2019
IQ GAMES SRL , STR.
CONSTRUCTORILOR NR. 2, JUD.
COVASNA , SFÂNTU GHEORGHE,
520077 , COVASNA, ROMANIA

THE DRAGON'S

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06199
29/08/2019
IQ GAMES SRL , STR.
CONSTRUCTORILOR NR. 2, JUD.
COVASNA , SFÂNTU GHEORGHE,
520077 , COVASNA, ROMANIA

SECRETUL MILIONARULUI

gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
───────

(210)
(151)
(732)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 06200
29/08/2019
IQ GAMES SRL , STR.
CONSTRUCTORILOR NR. 2, JUD.
COVASNA , SFÂNTU GHEORGHE,
520077 , COVASNA, ROMANIA

JOCUL MILIONARILOR

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.

(540)
(511)

M 2019 06202
29/08/2019
IQ GAMES SRL , STR.
CONSTRUCTORILOR NR. 2, JUD.
COVASNA , SFÂNTU GHEORGHE,
520077 , COVASNA, ROMANIA

CAPITALISM ORIGINAL

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06203
29/08/2019
POLIMED COM SRL, STR.
DRUMUL CETĂŢII NR. 3-5, JUD.
BISTRIŢA NĂSĂUD, BISTRIŢA,
420129, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2019 06201
29/08/2019
IQ GAMES SRL , STR.
CONSTRUCTORILOR NR. 2, JUD.
COVASNA , SFÂNTU GHEORGHE,
520077 , COVASNA, ROMANIA

COMOARA DIN
INSULA SERPILOR

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de

SOCIETATEA POLIMED
COM BISTRITA HDPE
AMBALAJE FLEXIBILE ÎN
TREI STRATURI (A-B-A)
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 19.01.03; 25.01.19;
27.05.01; 29.01.13
Culori revendicate:gri, negru, alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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17. 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.
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
marchize (copertine) din materiale textile sau
sintetice, vele, saci pentru transportul și
depozitarea materialelor în vrac, materiale de
capitonare, amortizare și de umplutură, cu
excepția hârtiei, cartonului, cauciucului sau
a materialelor plastice, fibre textile brute și
înlocuitori pentru acestea.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06205
29/08/2019
SC CARTO PLAST SRL, STR.
CRONICAR ION NECULCE NR. 81,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011256,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CartoMed echipamente
medicale si consumabile
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
26.11.01; 26.11.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Proteze medicale, foarfece medicale,
catetere medicale, centuri medicale, orteze
medicale, tărgi medicale, stetoscoape medicale,
spatule medicale, măști medicale, instrumente
medicale, ventuze medicale, scuipă toare
medicale, îmbrăcăminte medicală, ciorapi
medicali, tuburi medicale, seringi medicale,
injectoare medicale, pulsoximetre (aparate
medicale), aparate medicale electromagnetice,
centuri medicale electrice, spirometre (aparate
medicale), camere medicale presurizate,
instrumente medicale electronice, ciorapi
medicali compresivi, saci medicali pentru
păstrarea instrumentelor medicale, lămpi
medicale chirurgicale, endoscoape medicale
rigide, endoscoape medicale flexibile, epilatoare

medicale portabile, instrumente manuale
medicale, aparatură pentru diagnosticare
medicală pentru uz medical, aparatură medicală
de analiză pentru uz medical, endoscoape (de
uz medical), tăvi pentru instrumentar medical,
catetere de uz medical, clești de uz medical,
pulverizatoare de uz medical, pompe de uz
medical, perne de uz medical, mănuși de uz
medical, termometre de uz medical, truse cu
instrumentar medical, atele de uz medical,
electrozi de uz medical, lavoare de uz medical,
ventilatoare pentru uz medical, saltele pentru
uz medical, sonde de uz medical, cuțite de uz
medical, spatule de uz medical, ghete de uz
medical, tăvi de uz medical, manometre de uz
medical, lămpi de uz medical, fibroscoape de
uz medical, autoclave de uz medical, irigatoare
de uz medical, analizoare pentru uz medical,
capsatoare pentru uz medical, ciocane pentru
uz medical, tuburi pentru uz medical, ace de
uz medical, pipete de uz medical, tonometre
(de uz medical), scuipători de uz medical,
pensete de uz medical, vaporizatoare de uz
medical, nebulizatoare de uz medical, lasere
de uz medical, tomografe pentru uz medical,
brățări de uz medical, cotiere de uz medical,
aparatură medicală pentru urologie, instrumente
pentru diagnosticare medicală, instrumente de
diagnosticare medicală, dispozitive medicale de
tăiere, aparate medicale cu ultrasunete, ace
pentru seringi medicale, mănuși medicale din
latex, protecții pentru instrumente medicale,
scanere
pentru
diagnosticare
medicală,
așternuturi pentru examinarea medicală,
instrumente pentru terapia medicală, ciorapi
medicali de susținere, truse cu instrumente
medicale, aparate pentru reabilitarea medicală,
tuburi medicale pentru irigații, aparate și
instrumente medicale, laparoscoape medicale
și chirurgicale, mese pentru proceduri
medicale, scaune pentru proceduri medicale,
dulapuri pentru instrumente medicale, standuri
pentru instrumente medicale, mese pentru
instrumente medicale, colanți medicali de
compresie, catetere medicale și chirurgicale,
aparate medicale pentru neurografie, spirometre
stimulatoare de uz medical, cuverturi electrice
pentru uz medical, pulverizatoare (manuale) de
uz medical, aparatură laser de uz medical,
genți (echipate) pentru instrumentar medical,
instrumente laser de uz medical, dispozitive
injectoare de uz medical, măști respiratorii
de uz medical, instrumente auditive de uz
medical, termometre electronice de uz medical,
ecrane radiologice de uz medical, endoscoape
electronice pentru uz medical, instrumente
fotometrice de uz medical, aparate radiologice
de uz medical, nebulizatoare portabile pentru uz
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medical, analizoare electronice de uz medical,
măști utilizate de personalul medical, aparate
cromatografice pentru uz medical, instrumente
cromatografice pentru uz medical, lămpi de uz
medical (curativ), aparatură electronică pentru
uz medical, analizatoare fotometrice pentru
uz medical, mobilier special de uz medical,
perne electrice pentru uz medical, centuri
abdominale (de uz medical), ciorapi elastici de
uz medical, echipamente laparoscopice de uz
medical, perne pneumatice de uz medical, măști
sanitare de uz medical, aparate fiziologice de uz
medical, camere endoscopice pentru uz medical,
bastoane tetrapode pentru uz medical, implanturi
auditive pentru uz medical, echipamente
endoscopice de uz medical, spatule linguale
de uz medical, oglinzi folosite la examinările
medicale, electrozi folosiți cu aparate medicale,
recipiente speciale pentru deșeuri medicale,
pături medicale pentru răcorirea pacienților,
ciorapi medicali de uz terapeutic, mănuși folosite
la examinarea medicală, scaune medicale
pentru tratarea pacienților, aparate optice pentru
endoscopia medicală, prezervative folosite
în scopuri medicale, instrumente medicale
prevăzute cu laser, aparate medicale pentru
respirația asistată, ciocane medicale pentru
examinarea toracelui, măști medicale pentru
protecție antibacteriană, analizoare automate
pentru diagnosticare medicală, aparate medicale
pentru dializa renală, lămpi folosite la
examinarea medicală, dispozitive medicale
pentru monitorizarea respirației, instrumente
medicale cu acționare pneumatică, dispozitive
medicale pentru susținerea corpului, pături
medicale pentru încălzirea pacienților, aparate
de investigații medicale radiologice, dispozitive
medicale pentru închiderea rănilor.
37. Întreținere de echipament medical,
sterilizare de instrumente medicale, instalare de
aparate medicale.
44. Închirierea
echipamentelor
medicale,
închiriere de echipament medical și de îngrijire
medicală, închiriere de instrumente medicale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06206
29/08/2019
DORU-GABRIEL PATRU, STR.
GEORGE BARIȚIU NR. 38, AP.
1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

MOTOGOLAN
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.22;
27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie , topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
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14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,

bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului (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, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06207
29/08/2019
ZAMOLXIS SOLUTIONS SRL,
BDUL. PETROCHIMIȘTILOR NR.
39, BL. C, SC. A, ET. 2, AP. 17,
JUD. ARGEȘ, PITEȘTI, ARGEȘ,
ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

HACKOUT
(531)

Clasificare Viena: 03.09.01; 03.09.24;
26.03.04; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Telecomunicaţii (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).
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).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06208
29/08/2019
GEORGE-ALEXANDRU NEAGU,
STR. PORUMBACU NR. 13, BL.
86, SC. 2, ET. 1, AP. 62, SECTOR
6, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

Beenfinite
(531)

Clasificare Viena: 24.17.08; 26.05.01;
26.05.22; 27.05.01; 27.05.11; 26.11.02;
26.11.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
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).
───────

M 2019 06210
29/08/2019
INTERLINK GROUP S.R.L., STR.
CODRII NEAMTULUI NR. 5-7,
BL.A, ET. 4, AP. 45, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
LUPSA SI ASOCIATII SRL ,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ET. 1, BIROU 1.02, SECTOR 5
, BUCUREŞTI, 050726 ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

INTERLINK

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu calculatoare portabile, servicii de informații
comerciale furnizate online prin Internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe Internet,
servicii de comenzi online computerizate, servicii
de publicitate pentru vânzarea de produse,
servicii publicitare privind vânzarea de bunuri
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de tehnologia
informației, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceasuri inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul de telefoane
mobile.
37. Instalare, întreținere și reparare de
echipamente pentru rețele de calculatoare
și pentru tehnologia informației, reparații
de calculatoare, servicii de reparații pentru
echipamente comerciale electronice, reparații
de aparate electronice, instalare de rețele de
calculatoare, instalare de calculatoare.
42. Instalare, întreținere și actualizare de
software de calculatoare, întreținere de
software
de
calculator
cu
privire
la
siguranța calculatoarelor și prevenirea riscurilor
informatice, servicii tehnologice în domeniul
calculatoarelor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06211
29/08/2019
INTERLINK GROUP S.R.L., STR.
CODRII NEAMTULUI NR. 5-7,
BL.A, ET. 4, AP. 45, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
LUPSA SI ASOCIATII SRL ,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ET. 1, BIROU 1.02, SECTOR 5
, BUCUREŞTI, 050726 ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

de calculatoare, servicii de reparații pentru
echipamente comerciale electronice, reparații
de aparate electronice, instalare de rețele de
calculatoare, instalare de calculatoare.
42. Instalare, întreținere și actualizare de
software de calculatoare, întreținere de
software
de
calculator
cu
privire
la
siguranța calculatoarelor și prevenirea riscurilor
informatice, servicii tehnologice în domeniul
calculatoarelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

Interlink

MUZICA Instantelor
BONA FIDE

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 26.11.12
(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu calculatoare portabile, servicii de informații
comerciale furnizate online prin Internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe Internet,
servicii de comenzi online computerizate, servicii
de publicitate pentru vânzarea de produse,
servicii publicitare privind vânzarea de bunuri
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de tehnologia
informației, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceasuri inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul de telefoane
mobile.
37. Instalare, întreținere și reparare de
echipamente pentru rețele de calculatoare
și pentru tehnologia informației, reparații

M 2019 06213
29/08/2019
Mihael Corneliu Bacalu, STR.
NICOLAE TITULESCU NR. 14, BL.
P5, ET. 5, AP. 29, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400420, CLUJ,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 02.03.22; 02.03.23;
29.01.15; 26.11.05; 27.05.01; 27.05.17;
22.01.05
(591) Culori revendicate:albastru, kaki, roşu,
verde, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06214
29/08/2019
CRINA-VALERICA BUZILĂ, STR.
FABRICII NR. 7, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, 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

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale, hrană
pentru animale, malţ.
35. Publicitate,
gestionarea
afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou, servicii de comerţ a produselor proprii
şi ale unor terţi, prin diferite forme de comerţ,
inclusiv virtual, servicii de agenţii de exportimport, servicii oferite de un lanţ de magazine.
───────

(210)
(151)
(732)

GUSTUŞOR

(740)

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
03.07.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de cofetărie, gelaterie, servicii de catering,
servicii oferite de baruri, cafenele, plăcintării,
patiserii, restaurante.

(540)
(511)

(540)

M 2019 06215
29/08/2019
SC EVERDE SRL, STR.
MARTIRILOR DEPORTATI NR. 22,
JUDEŢ SATU MARE, SATU MARE,
440025, SATU MARE, ROMANIA

ADIMUPLAN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice pentru uz uman.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

M 2019 06216
29/08/2019
NOVARTIS AG , SWITZERLAND ,
BASEL, 4002, ELVEȚIA
Ratza si Ratza SRL, B-DUL A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(210)
(151)
(732)
(740)

(540)
(511)

M 2019 06217
29/08/2019
NOVARTIS AG, -, BASEL, 4002,
ELVEȚIA
Ratza si Ratza SRL, B-DUL A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

SIMLERID

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice pentru uz uman.
───────

EVERDE
(531)
(591)

Clasificare Viena: 26.04.02; 26.04.18;
26.11.05; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17
Culori revendicate:verde, alb, negru
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06218
29/08/2019
SERENITY BIJOUX, STR.
SOVEJA, NR. 55, CORP C1,
PARTER, CAMERA 4, SECTOR
1, BUCURESTI, 210300,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Serenity
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
04.01.03
(591) Culori revendicate:verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Bijuterii.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06219
29/08/2019
HIPOO RETAIL SRL-D, COMUNA
BLEJOI NR. 325, JUDEŢUL
PRAHOVA, SAT TINTARENI,
PRAHOVA, ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 11-12,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011941,
ROMANIA

hipoo

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 03.04.02;
26.02.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, verificare (monitorizare),
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente pentru
conducerea,
distribuţia,
transformarea,
acumularea, reglarea sau controlul energiei
electrice , aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor,
discuri de vinil, compact-discuri, DVD-uri şi alte
suporturi de înregistrare digitale, mecanisme
pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
maşini de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi
calculatoare, software pentru computere,
dispozitive
pentru
stingerea
incendiilor.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, functii de birou,
regruparea în avantajul terţ
ilor a unei varietăţi de produse (cu excepţia
transportului acestora) permiţând clienţilor să le
vadă şi să le
cumpere comod, aceste servicii putând fi
furnizate de magazine de vânzare cu amănuntul,
de magazine
engros, de distribuitoare automate, prin
cataloage de comandă sau prin mijloace
electronice, de exemplu, prin
intermediul site-urilor web sau a programelor de
televiziune pentru cumpărături.
───────

