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CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE
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BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
03/07/2019
Cereri Mărci publicate în 10/07/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 04783

(151)
03/07/2019

(732)
SC RADIO SMART SRL

(540)
SMART RADIO

2 M 2019 04847

03/07/2019

PEERAJ BRANDS
INTERNATIONAL SRL

DISTINCTIVE

3 M 2019 04848

03/07/2019

AR LINIA TEA SRL

Naturavit

4 M 2019 04849

03/07/2019

PÂRGARU IONUȚ FLORIN
N COMPLEX NOBLESSE
INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

5 M 2019 04850

03/07/2019

Cătălin Cherecheș

COALIȚIA PENTRU
MARAMUREȘ

6 M 2019 04851

03/07/2019

YUCHUAN HU

V.X.R.

7 M 2019 04852

03/07/2019

INKARK RETAIL SRL

DEPOZITUL DE TONERE

8 M 2019 04853

03/07/2019

SC DAKOR TEAM SRL

DAKOR

9 M 2019 04854

03/07/2019

SC PHOTOWIRE SRL

photowire

10 M 2019 04855

03/07/2019

A&D PHARMA MARKETING &
SALES SERVICES SRL

Respi Guard NAC

11 M 2019 04856

03/07/2019

EMYON FORCE JUNIOR SRL

EMYON FORCE JUNIOR

12 M 2019 04857

03/07/2019

GEORGE DAMAȘARU

Mystic Beach

13 M 2019 04858

03/07/2019

SC NALBA SRL

KULTURA Crama Hamangia
RIESLING ITALIAN DEMISEC

14 M 2019 04859

03/07/2019

IQ GAMES SRL

INCHIDE CUTIA

15 M 2019 04860

03/07/2019

MONICA MIHAELA
GEOROCEANU

genius ARCHITETTURA &
DESIGN

16 M 2019 04861

03/07/2019

BEXMON SRL

PRETTONI personalizat pe
măsură fabricat pe măsură
confecționat pe măsură

17 M 2019 04862

03/07/2019

POLYTRADE SOLUTIONS SRL POLY CONNECT

18 M 2019 04863

03/07/2019

SC OPTIC PARTNER SRL

mediQ

19 M 2019 04864

03/07/2019

GLOBAL RECORDS SRL

PARADISE AUXILIARY

20 M 2019 04865

03/07/2019

SC ELMAT SA

seven club 7

21 M 2019 04866

03/07/2019

CRISTIAN-ION CIRLOGANU

SU RAW - NATURE

22 M 2019 04867

03/07/2019

Focus Sat SA

FOCUS SAT

23 M 2019 04868

03/07/2019

Focus Sat SA

FOCUS SAT

24 M 2019 04869

03/07/2019

ELMAT SA

seven club 7

2
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03/07/2019
Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
25 M 2019 04870

(151)
03/07/2019

(732)
VIVO MOBILE
COMMUNICATION CO., LTD

vivo

26 M 2019 04871

03/07/2019

SC HOME & OFFICES GLASS
DESIGN SRL

GLASS DESIGN HOME &
OFFICE

27 M 2019 04872

03/07/2019

SC GRIVIN HOUSE SRL

GRIVIN

28 M 2019 04873

03/07/2019

SC GRIVIN HOUSE SRL

GRIVIN HOUSE

29 M 2019 04874

03/07/2019

ANDREI-BOGDAN CEAURU

NATURIS

30 M 2019 04875

03/07/2019

ZOE GHINESCU

Alianța pentru Dreptate

31 M 2019 04876

03/07/2019

MARIUS NEAGOIE

fabricate

32 M 2019 04877

03/07/2019

MARIUS NEAGOIE

BREAK ROOM

33 M 2019 04879

03/07/2019

SC ELMAT SA

seven club 7

34 M 2019 04880

03/07/2019

SC ELMAT SA

seven BET 7

35 M 2019 04881

03/07/2019

SC ELMAT SA

seven BET 7

36 M 2019 04882

03/07/2019

SC ELMAT SA

seven BET 7

37 M 2019 04883

03/07/2019

MEDIAPRESS SRL

CARTEA ALEȘILOR

38 M 2019 04884

03/07/2019

ELMAT SA

seven BET 7 PARIURI
SPORTIVE seven.ro

39 M 2019 04885

03/07/2019

S. C MUSAI FOOD SRL

KING ROLLS

40 M 2019 04886

03/07/2019

JUSTIN OVIDIU PARASCHIV

agrikilti

41 M 2019 04887

03/07/2019

Andra Paraschiv

SEVA Centrul de Educaţie şi
Cercetare Româno-Finlandez

42 M 2019 04888

03/07/2019

SC AVICARVIL SRL

La PROVINCIA FURAJE
PREMIUM

43 M 2019 04889

03/07/2019

S. C MUSAI FOOD SRL

KING ROLLS

44 M 2019 04890

03/07/2019

LevelUp Vision SRL

Stagii de Vacanta

3

(540)
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03/07/2019

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 04783
03/07/2019
SC RADIO SMART SRL, ŞO.
BUCUREŞTI - PLOIEŞTI NR. 15,
CLĂDIREA IRIDEX, PARTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
SC ROMPATENT DESIGN
SRL, STR. ŢEPEŞ VODĂ, NR.
130, ET. 1, AP. C1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

DISTINCTIVE

SMART RADIO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de agenţie de publicitate, producţia
de clipuri publicitare, informaţii în domeniul
afacerilor, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, publicitate radio.
38. Telecomunicaţii, servicii care constau în
general în difuzarea de programe radio,
informaţii despre telecomunicaţii, servicii de
agenţie de presă, servicii de poştă vocală.
41. Educaţie, furnizare de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, informaţii
despre educaţie, informaţii despre divertisment,
producţia de muzică, servicii de reporteri de
ştiri, prezentarea prestaţiilor live, producţia
de programe radio, servicii de studiouri de
înregistrare, servicii de studiouri de înregistrare,
divertisment radio.
───────

M 2019 04847
03/07/2019
PEERAJ BRANDS
INTERNATIONAL SRL, STR.
RABAT NR. 1, CAMERA NR.
1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.12
(591) Culori revendicate:ivoar, antracit
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
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.
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.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
26. Dantelă, şnur şi broderie,produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de
tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie, flori
artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr fals.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04848
03/07/2019
AR LINIA TEA SRL, CALEA
ZIMANDULUI NR. 1, JUD. ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

Naturavit

M 2019 04850
03/07/2019
Cătălin Cherecheș, STR.
LUCEAFĂRULUI NR. 19, JUD.
MARAMURES, BAIA MARE,
430304, MARAMUREȘ, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
05.01.05; 26.01.04; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente dietetice, suplimente alimentare,
suplimente nutritive, ceaiuri din plante pentru
scopuri medicale.

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04849
03/07/2019
PÂRGARU IONUȚ FLORIN
INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STR. PRINCIPALĂ NR. 1, COM.
POIENEȘTI, JUD. VASLUI, SAT
OPRIȘIȚA, VASLUI, ROMANIA
CABINET MIDIASEN
INNOVATIONS, STR. CALEA
TRAIAN NR. 4A/44, JUDEŢ
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430253

N COMPLEX NOBLESSE
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
29.01.02
Culori revendicate:auriu

COALIȚIA PENTRU
MARAMUREȘ
(531)

Clasificare Viena: 07.01.06; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
articole de birou, cu excepția mobilei, materiale
didactice și de instruire, foi, folii și pungi din
material plastic pentru împachetare și ambalare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04851
03/07/2019
YUCHUAN HU, STR. SOARELUI,
NR. 5, BL. B2, AP. 301, JUD. ILFOV
, ŞTEFĂNEŞTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04852
03/07/2019
INKARK RETAIL SRL, STR.
CĂLĂRAŞI NR. 27, CAMERA 8,
JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CATALIN NEAGU, STR. TUTEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR.1, ET.
3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI, 700730,
ROMANIA

V.X.R.
(531)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
24.17.02
(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, compactdiscuri, 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.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
───────

DEPOZITUL DE TONERE
(531)

Clasificare Viena: 26.11.03; 26.11.06;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.14
(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
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.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04853
03/07/2019
SC DAKOR TEAM SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 115, CAM.
3, BL. 111, SC. 1, ET. 8, AP.
40, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii ale unui fotograf.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04855
03/07/2019
A&D PHARMA MARKETING
& SALES SERVICES SRL,
STR. CIOBANULUI NR. 133,
ET. 1, BIROUL 3, JUD. ILFOV,
MOGOȘOAIA, ILFOV, ROMANIA
CABINETUL INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODĂ NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

DAKOR
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.08; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu, gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă. (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).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04854
03/07/2019
SC PHOTOWIRE SRL, STR.
TULNICI NR. 2, BL. 47, SC. A,
AP. 9, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

photowire

Respi Guard NAC
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru închis, gri,
alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Medicamente și produse farmaceutice.
10. Dispozitive terapeutice, dispozitive medicale
pentru umidifierea și dezobstrucția căilor aeriene
provocate de răceală, viroze sau factori iritativi
din mediu.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04856
03/07/2019
EMYON FORCE JUNIOR SRL,
STR. LILIACULUI NR. 9G, JUD.
ARGEȘ, COMUNA BASCOV, SAT
BASCOV, ARGEȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04857
03/07/2019
GEORGE DAMAȘARU, BDUL.
TOMIS NR. 225, BL. TS12B, SC. B,
ET. 2, AP. 29, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

Mystic Beach
(531)

EMYON FORCE JUNIOR
(531)

Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor şi a persoanelor,
servicii personale şi sociale prestate de terţi
pentru a satisface nevoile persoanelor.
───────

Clasificare Viena: 26.04.03; 26.11.25;
29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
03/07/2019

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04858
03/07/2019
SC NALBA SRL, STR. 1
DECEMBRIE NR. 112, JUDEŢUL
TULCEA, COMUNA BAIA, 827005,
TULCEA, ROMANIA
TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL.
17, SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 041256,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04859
03/07/2019
IQ GAMES SRL , STR.
CONSTRUCTORILOR NR. 2, JUD.
COVASNA , SFÂNTU GHEORGHE,
520077 , COVASNA, ROMANIA

INCHIDE CUTIA

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)

KULTURA Crama Hamangia
RIESLING ITALIAN DEMISEC

genius ARCHITETTURA
& DESIGN

(531)

Clasificare Viena: 22.05.10; 22.05.12;
22.05.13; 25.01.19; 27.05.12; 27.05.15;
29.01.15
(591) Culori revendicate:albastru, gri, verde,
roșu deschis, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────

M 2019 04860
03/07/2019
MONICA MIHAELA
GEOROCEANU, BDUL.
AEROGĂRII NR. 38A, ET. 2, AP.
14, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
24.17.25
(591) Culori revendicate:negru, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04861
03/07/2019
BEXMON SRL, STR. BRAZILOR
NR. 9, JUD. COVASNA, TÂRGU
SECUIESC, COVASNA, 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

en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicată.
───────

PRETTONI personalizat pe
măsură fabricat pe măsură
confecționat pe măsură
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Jaluzele metalice, jaluzele metalice de
exterior, jaluzele metalice (pliante, de exterior),
storuri metalice de exterior.
20. Jaluzele din lemn (de interior), jaluzele de
interior (rolete), jaluzele verticale (de interior),
jaluzele de interior din materiale textile, jaluzele
lamelare de interior pentru ferestre, storuri
venețiene, storuri (de interior), storuri din lemn
împletit (mobilier), storuri de interior din hârtie.
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
marchize 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.
24. Perdele și draperii de interior și exterior,
perdele și draperii confecționate, materiale
textile pentru perdele, perdele din materiale
textile, draperii textile.
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse din producţie proprie şi
a unor terţi (exceptând transportul lor), pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04862
03/07/2019
POLYTRADE SOLUTIONS SRL,
BD. PIPERA NR. 1/VII, CLĂDIREA
NORD CITY TOWER, ET. 8,
BIROUL NR. 3, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011941,
ROMANIA

POLY CONNECT
(531)

Clasificare Viena: 01.13.15; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08; 29.01.14
(591) Culori revendicate:roz, albastru închis,
negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
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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).
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).
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 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)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04863
03/07/2019
SC OPTIC PARTNER SRL,
STR. THEODOR BURADA
NR. 38A, ET. 1, BIROU 5, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
900160, CONSTANȚA, ROMANIA

mediQ
(531)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Lentile, lentile oftalmologice, lentile optice,
lentile din material plastic, lentile antireflex,
lentile oftalmice de sticlă, lentile corectoare
(optică).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04864
03/07/2019
GLOBAL RECORDS SRL , STR.
CATEDRALA TINERETULUI
NR. 3, CAMERA 1, JUDEŢUL
CONSTANŢA
, SCHITU, CONSTANȚA, ROMANIA

PARADISE AUXILIARY
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.02
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04865
03/07/2019
SC ELMAT SA, STR. GHEORGHE
DOJA NR. 44, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400068, CLUJ,
ROMANIA
SC ACTA MARQUE SRL, STR.
ANATOLE FRANCE, NR. 62, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 400463,
ROMANIA

seven club 7
(531)

Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17; 27.07.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 2347
C), negru (Pantone 6 C), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software pentru pariuri, software pentru
jocuri, hardware pentru jocuri și jocuri de noroc,
software pentru jocuri de calculator utilizat jocuri
interactive online, software pentru administrarea
de jocuri și jocuri de noroc online, software
pentru aplicații de calculator cu jocuri și jocuri de
noroc,
software de joc interactiv, componente
electronice pentru aparate de jocuri de noroc,
software pentru jocuri care oferă sau afişează
câştigul jucătorului din maşinile de joc.
16. Tipărituri şi publicaţii cu reprezentări de
reclame pentru sectorul jocurilor de noroc,
pariuri şi cazinouri, bilete de pariuri, broşuri,
carduri bonus şi bilete pentru pariuri.
28. Jocuri electronice, jocuri sportive, jocuri
mecanice, jocuri muzicale, cărți (jocuri), aparate
pentru jocuri video, jocuri electronice de tip
arcade, seturi pentru jocul de ruletă, jetoane
pentru jocul de ruletă, jocuri de manipulare,

jetoane pentru jocuri, aparate pentru jocuri, jocuri
de
societate, jocuri de masă, componente de
joc electronice portabile, jetoane și zaruri
(echipamente pentru jocurile de noroc), jocuri
cu întrebări și răspunsuri, jetoane pentru jocurile
de noroc, mașini pentru jocurile de noroc,
mașini cu sloturi (mașini de jocuri), aparate de
divertisment pentru sălile de jocuri, mașini de
jocuri recreative acționate cu monede, aparate
de jocuri electronice de tip arcade, aparate de
jocuri electronice de tip arcade, acționate cu
fise, seturi de jetoane pentru jocuri de noroc,
mașini de jocuri cu afișaj cu cristale lichide, jocuri
portabile cu afișaje
pe bază de cristale lichide, jocuri electronice de
tip arcade (acționate cu fise sau contor).
36. Servicii financiare, servicii financiare cu
privire la pariuri, jocuri, jocuri de noroc, loterii
sau plasare de pariuri, furnizare de informaţii
financiare cu privire la servicii de pariuri, jocuri,
jocuri de
noroc, loterii sau plasare de pariuri, informare,
asistenţă şi consiliere în legătură cu serviciile
menţionate anterior.
38. Asigurarea accesului la site-uri web cu jocuri
de noroc şi cu alte jocuri pe internet,
furnizarea de forumuri online pentru comunicare
în domeniul jocurilor electronice, transmitere pe
internet de materiale video, filme, poze, imagini,
text, fotografii, jocuri, conținut creat de utilizatori,
conținut audio și de informații, furnizare şi
licenţiere de acces la sisteme de reţele cu
utilizatori multipli
care să permită accesul la informaţii şi servicii cu
privire la jocuri de noroc şi pariuri prin internet
sau
alte reţele globale.
41. Informații cu privire la jocuri și jocuri de
noroc, servicii de săli de jocuri, servicii de
cluburi de jocuri, furnizare de instalații pentru
cazinouri și pentru jocuri, servicii de cazino
(jocuri de
noroc), servicii de cazino on-line, închiriere de
jocuri de cazinou, servicii de cazino, pariuri și
jocuri de
noroc, servicii de pariuri, servicii de pariuri online,
servicii în materie de pariuri, săli de jocuri, jocuri
de
noroc, organizare de jocuri, servicii de jocuri
online, servicii de cazino (jocuri), servicii de jocuri
video,
organizare de jocuri și competiții, servicii de
jocuri de noroc, organizare și coordonare de
jocuri,
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servicii de jocuri de poker, închiriere de aparate
pentru jocuri de tip slotmachine (mașini de
jocuri),
organizarea de concursuri de jocuri electronice,
servicii în domeniul jocurilor electronice,
organizare de
jocuri, competiții și concursuri cu întrebări, jocuri
on-line printr-o rețea de calculatoare, servicii de
divertisment cu aparate de jocuri de noroc,
servicii de jocuri de noroc online de pe dispozitive
mobile,
furnizare de divertisment online sub formă de
show-uri de jocuri, servicii de jocuri electronice
furnizate
printr-o rețea globală de comunicații, servicii în
domeniul jocurilor electronice, care includ jocuri
de
calculator furnizate on-line sau printr-o rețea
globală de calculatoare, servicii în domeniul
jocurilor
electronice furnizate printr-o bază de date
computerizată sau prin internet, servicii de
pariuri, jocuri de
noroc sau jocuri la distanţă prin conexiuni
la telecomunicaţii, organizarea de loterii,
coordonarea de
loterii pentru terți, administrarea de loterii pentru
terți, organizare și coordonare de loterii, trageri la
sorți cu premii (loterii).
42. Servicii de dezvoltare de pagini web, creare
și dezvoltare de software în domeniul
aplicațiilor mobile, elaborare de programe de
calculator pentru jocuri video și jocuri pe
calculator,
servicii de proiectare și programare informatică,
dezvoltare și întreținere de software pentru baze
de
date electronice, proiectare de site-uri web,
proiectare de software.
43. Servicii de club pentru furnizare de mâncare
şi băuturi, servicii oferite de baruri, servicii ale
barurilor, servire de băuturi alcoolice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04866
03/07/2019
CRISTIAN-ION CIRLOGANU, STR.
PETREŞTI NR. 274, JUDEŢUL
GORJ, CARPINIS, 217169, GORJ,
ROMANIA

SU RAW - NATURE
(531)

Clasificare Viena: 26.03.23; 27.05.02;
27.05.04; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Enzime destinate utilizării la fabricarea
sucurilor de fructe.
5. Sucuri de fructe pentru diabetici, adaptate
pentru uz medical.
29. Sucuri de legume pentru gătit, extracte din
legume pentru gătit (sucuri), sucuri din fructe
utilizate la gătit.
32. Sucuri, sucuri de legume (băuturi), sucuri de
aloe vera, sucuri de fructe organice, amestec de
sucuri de
fructe, sucuri de fructe utilizate ca băuturi, băuturi
din fructe și sucuri de fructe, băuturi nealcoolice
care
conțin sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de legume, băuturi pe bază de
sucuri de
legume verzi, băuturi care constau în principal
din sucuri de fructe, băuturi constând dintr-un
amestec de
fructe şi sucuri de legume.
43. Servicii de baruri cu sucuri de fructe.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04867
03/07/2019
Focus Sat SA, STR. DANIEL
DANIELOPOLU NR. 4-6, ET.
3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

FOCUS SAT
(531)
(511)

Clasificare Viena: 26.15.09; 27.05.02
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente electronice, şi
anume sisteme de antenă şi echipamente
de transmisie, echipamente de telecomunicaţii,
decodoare, echipamente pentru codarea şi
decodarea imaginilor şi a sunetelor, echipament
de prelucrare a datelor, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi/sau reproducerea
sunetului, imaginilor şi/sau datelor.
37. Instalarea, întreţinerea şi repararea
echipamentelor de telecomunicaţii.
38. Telecomunicaţii, difuzarea programelor de
radio şi de televiziune, transmisia sunetului
şi a imaginilor prin satelit, prin internet şi
prin alte mijloace de telecomunicaţii, transmisia
de programe de televiziune prin intermediul
tehnologiei analogice şi digitale şi prin plata
pe vizualizare, schimb electronic de mesaje,
difuzate prin televiziune prin cablu, transmisie
prin satelit, transmiterea cu ajutorul computerului
a mesajelor, imaginilor şi textului, servicii în
domeniul telecomunicaţiilor, şi anume servicii
de consultanţă în telecomunicaţii şi servicii
de consiliere în domeniul telecomunicaţiilor,
asigurarea accesului electronic la reţelele de
comunicaţii şi internet şi extranet, transmiterea
electronică a mesajelor, transferul şi difuzarea
informaţiilor şi a datelor prin reţele de
calculatoare şi prin internet, furnizare de servicii
de comunicaţii în legătură cu e-mail, servicii de
închiriere şi de împrumut de echipament pentru
transmiterea de imagini şi sunete, transmisie
multiplex, asigurarea accesului la un portal
internet cu video la cerere, birouri de informare

pentru furnizarea de informaţii despre serviciile
de telecomunicaţii.
41. Educaţie, divertisment, formare şi cursuri,
activităţi sportive şi culturale, producţia de
programe şcolare de radio şi televiziune,
închiriere de aparate radio şi de televiziune,
împrumuturi şi distribuţie de cărţi şi reviste,
editarea şi publicarea de cărţi, ziare şi
reviste, compilarea (planificarea) programelor de
radio şi televiziune, divertisment, organizarea
şi desfaşurarea de conferinţe, închiriere de
materiale video şi filme, informaţii în domeniul
divertismentului, divertisment prin radio şi
televiziune, publicarea electronică, şi anume
publicarea online a textului şi a lucrărilor grafice
ale altora, servicii de biblioteci online, şi anume,
furnizarea de biblioteci online cu ziare, reviste,
fotografii şi imagini prin intermediul unei reţele
de calculatoare online, publicarea de recenzii
on-line de cărţi şi reviste, publicarea electronică
on-line a periodicelor, ştirilor şi a articolelor
în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, publicarea
electronică, şi anume publicarea de text şi
grafică pe baza rezultatelor voturilor de la
utilizatori online.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04868
03/07/2019
Focus Sat SA, STR. DANIEL
DANIELOPOLU NR. 4-6, ET.
3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

FOCUS SAT
(531)

Clasificare Viena: 26.15.09; 27.05.02;
29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente electronice, şi
anume sisteme de antenă şi echipamente
de transmisie, echipamente de telecomunicaţii,
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decodoare, echipamente pentru codarea şi
decodarea imaginilor şi a sunetelor, echipament
de prelucrare a datelor, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi/sau reproducerea
sunetului, imaginilor şi/sau datelor.
37. Instalarea, întreţinerea şi repararea
echipamentelor de telecomunicaţii.
38. Telecomunicaţii, difuzarea programelor de
radio şi de televiziune, transmisia sunetului
şi a imaginilor prin satelit, prin internet şi
prin alte mijloace de telecomunicaţii, transmisia
de programe de televiziune prin intermediul
tehnologiei analogice şi digitale şi prin plata
pe vizualizare, schimb electronic de mesaje,
difuzate prin televiziune prin cablu, transmisie
prin satelit, transmiterea cu ajutorul computerului
a mesajelor, imaginilor şi textului, servicii în
domeniul telecomunicaţiilor, şi anume servicii
de consultanţă în telecomunicaţii şi servicii
de consiliere în domeniul telecomunicaţiilor,
asigurarea accesului electronic la reţelele de
comunicaţii şi internet şi extranet, transmiterea
electronică a mesajelor, transferul şi difuzarea
informaţiilor şi a datelor prin reţele de
calculatoare şi prin internet, furnizare de servicii
de comunicaţii în legătură cu e-mail, servicii de
închiriere şi de împrumut de echipament pentru
transmiterea de imagini şi sunete, transmisie
multiplex, asigurarea accesului la un portal
internet cu video la cerere, birouri de informare
pentru furnizarea de informaţii despre serviciile
de telecomunicaţii.
41. Educaţie, divertisment, formare şi cursuri,
activităţi sportive şi culturale, producţia de
programe şcolare de radio şi televiziune,
închiriere de aparate radio şi de televiziune,
împrumuturi şi distribuţie de cărţi şi reviste,
editarea şi publicarea de cărţi, ziare şi
reviste, compilarea (planificarea) programelor de
radio şi televiziune, divertisment, organizarea
şi desfăşurarea de conferinţe, închiriere de
materiale video şi filme, informaţii în domeniul
divertismentului, divertisment prin radio şi
televiziune, publicarea electronică, şi anume
publicarea online a textului şi a lucrărilor grafice
ale altora, servicii de biblioteci online, şi anume,
furnizarea de biblioteci online cu ziare, reviste,
fotografii şi imagini prin intermediul unei reţele
de calculatoare online, publicarea de recenzii
on-line de cărţi şi reviste, publicarea electronică
on-line a periodicelor, ştirilor şi a articolelor
în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, publicarea
electronică, şi anume publicarea de text şi
grafică pe baza rezultatelor voturilor de la
utilizatori online.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04869
03/07/2019
ELMAT SA, STR. GHEORGHE
DOJA NR. 44, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400068, CLUJ,
ROMANIA
ACTA MARQUE AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. ANATOLE FRANCE NR.
62, 400463, JUDEŢUL CLUJ, CLUJNAPOCA, CLUJ, ROMANIA

seven club 7
(531)

Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.12; 27.07.01;
27.07.02; 27.07.17
(591) Culori revendicate:roșu
(HEX=#ED1C24), auriu
(HEX=#CBA135)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software pentru pariuri, software pentru
jocuri, hardware pentru jocuri și jocuri de noroc,
software pentru jocuri de calculator utilizat jocuri
interactive online, software pentru administrarea
de jocuri și jocuri de noroc online, software
pentru aplicații de calculator cu jocuri și jocuri
de noroc, software de joc interactiv, componente
electronice pentru aparate de jocuri de noroc,
software pentru jocuri care ofera sau afiseaza
câstigul jucătorului din mașinile de joc.
16. Tipărituri şi publicaţii cu reprezentări de
reclame pentru sectorul jocurilor de noroc, pariuri
şi cazinouri, bilete de pariuri, broşuri, carduri
bonus şi bilete pentru pariuri.
28. Jocuri electronice, jocuri sportive, jocuri
mecanice, Jocuri muzicale, cărți (jocuri), aparate
pentru jocuri video, Jocuri electronice de tip
arcade, seturi pentru jocul de ruletă, jetoane
pentru jocul de ruletă, jocuri de manipulare,
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jetoane pentru jocuri, aparate pentru jocuri,
jocuri de societate, jocuri de masă, componente
de joc electronice portabile, jetoane și zaruri
(echipamente pentru jocurile de noroc), jocuri
cu întrebări și răspunsuri, jetoane pentru jocurile
de noroc, mașini pentru jocurile de noroc,
mașini cu sloturi (mașini de jocuri), aparate de
divertisment pentru sălile de jocuri, mașini de
jocuri recreative acționate cu monede, aparate
de jocuri electronice de tip arcade, aparate de
jocuri electronice tip arcade, acționate cu fise,
seturi de jetoane pentru jocuri de noroc, mașini
de jocuri cu afișaj cu cristale lichide, jocuri
portabile cu afișaje pe bază de cristale lichide,
jocuri electronice de tip arcade (acționate cu fise
sau contor).
36. Servicii financiare, servicii financiare cu
privire la pariuri, jocuri, jocuri de noroc, loterii
sau plasare de pariuri, furnizare de informații
financiare cu privire la servicii de pariuri, jocuri,
jocuri de noroc, loterii sau plasare de pariuri,
informare, asistență și consiliere în legatură cu
serviciile menționate anterior.
38. Asigurarea accesului la site-uri web cu
jocuri de noroc și cu alte jocuri pe Internet,
furnizarea de forumuri online pentru comunicare
în domeniul jocurilor electronice, transmitere pe
internet de materiale video, filme, poze, imagini,
text, fotografii, jocuri, conținut creat de utilizatori,
conținut audio și de informații, furnizare și
licențiere de acces la sisteme de rețele cu
utilizatori multipli care să permită accesul la
informații și servicii cu privire la jocuri de noroc și
pariuri prin internet sau alte rețele globale.
41. Servicii de săli de jocuri, servicii de cluburi de
jocuri, furnizare de instalații pentru cazinouri și
pentru jocuri, servicii de cazino (jocuri de noroc),
servicii de cazino on-line, închiriere de jocuri de
cazinou, servicii de cazino, pariuri și jocuri de
noroc, servicii de pariuri, servicii de pariuri online,
servicii în materie de pariuri, săli de jocuri, jocuri
de noroc, organizare de jocuri, servicii de jocuri
online, servicii
de cazino (jocuri), servicii de jocuri video,
organizare de jocuri și competiții, servicii de
jocuri de noroc, organizare și coordonare de
jocuri, servicii de jocuri de poker, închiriere
de aparate pentru jocuri de tip slotmachine
(mașini de jocuri), organizarea de concursuri de
jocuri electronice, servicii în domeniul jocurilor
electronice, organizare de jocuri, competiții și
concursuri cu întrebări, jocuri on-line printr-o
rețea de calculatoare, servicii de divertisment cu
aparate de jocuri de noroc, servicii de jocuri de
noroc online de pe dispozitive mobile, furnizare
de divertisment online sub formă de show-uri
de jocuri, servicii de jocuri electronice furnizate

printr-o rețea globală de comunicații, servicii în
domeniul jocurilor electronice, care includ jocuri
de calculator furnizate on-line sau printr-o rețea
globală de calculatoare, servicii în domeniul
jocurilor electronice furnizate printr-o bază de
date computerizată sau prin Internet, servicii de
pariuri, jocuri de noroc sau jocuri la distanţă
prin conexiuni la telecomunicaţii, organizarea
de loterii, coordonarea de loterii pentru terți,
administrarea de loterii pentru terți, organizare
și coordonare de loterii, trageri la sorți cu premii
(loterii), informații cu privire la jocuri și jocuri de
noroc.
42. Servicii de dezvoltare de pagini web, creare
și dezvoltare de software în domeniul aplicațiilor
mobile, elaborare de programe de calculator
pentru jocuri video și jocuri pe calculator,
servicii de proiectare și programare informatică,
dezvoltare și întreținere de software pentru baze
de date electronice, proiectare de site-uri web,
proiectare de software.
43. Servicii de club pentru furnizare de mâncare
şi băuturi, baruri, servicii ale barurilor, servire de
băuturi alcoolice.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04870
03/07/2019
VIVO MOBILE COMMUNICATION
CO., LTD, 283#, BBK ROAD,
WUSHA CHANG'AN, DONGGUAN,
GUANGDONG, CHINA, CHINA
INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, B-DUL CORNELIU COPOSU
NR.7, BL. 104, SC. 2, AP. 31,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

vivo
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Telefoane inteligente, telefoane mobile, etuiuri
pentru telefoane mobile, huse pentru telefoane
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mobile, folii de protecţie adaptate pentru
telefoane inteligente, suporturi adaptate pentru
telefoane mobile, căşti audio, căşti fără fir folosite
cu telefoane mobile, suporturi pentru selfie,
utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente,
cabluri USB, adaptoare de curent, baterii
galvanice, alimentatoare pentru acumulatoare,
baterii externe (baterii reîncărcabile), difuzoare,
difuzoare inteligente, căşti fără fir pentru
telefoane inteligente, încărcătoare fără fir,
aplicaţii software descărcabile, computere,
ochelari inteligenţi, ceasuri inteligente, tablete,
laptopuri, televizoare, televizoare inteligente,
căşti fără fir, difuzoare fără fir.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04871
03/07/2019
SC HOME & OFFICES GLASS
DESIGN SRL, ȘOS. OLTENIȚEI
NR. 181, JUDEȚUL ILFOV,
POPEȘTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA
INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, B-DUL CORNELIU COPOSU
NR.7, BL. 104, SC. 2, AP. 31,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare

şi construcţie, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron şi
bitum, construcţii transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice, materiale şi elemente
de construcţie şi edificare, nemetalice, ferestre
din PVC, ferestre şi uşi nemetalice, uşi, porţi,
ferestre şi cadre nemetalice pentru ferestre,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
profiluri nemetalice pentru ferestre şi uşi, șine
nemetalice pentru sticlă, conducte nemetalice
pentru evacuare, obloane nemetalice, rame
de ferestre (nemetalice), cornişe şi şipci de
margine, nu din metal, jaluzele nemetalice,
balustrade nemetalice, pardoseli nemetalice,
copertine din materiale nemetalice, ferestre
din PVC, sticlă pentru construcţii, uşi, pereţi,
panouri, acoperişuri, faţade din sticlă, elemente
structurale din sticlă, sticlă de geam (nemetalice)
cu proprietăţi ignifuge, sticlă antiefracţie folosită
în construcţii, sticlă securizată folosită în
construcţii, panouri de acoperire confecţionate
din sticlă, panouri din sticlă pentru construcţia
de clădiri, plăci de sticlă folosite în construcţii,
geamuri pentru ferestre, geamuri din sticlă
pentru construcţii.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben, feronerie
nemetalică, mânere din sticlă, mobilă şi mobilier
din sticlă, uşi din sticlă pentru mobilier, scări şi
trepte mobile, nu din metal.
35. Publicitate, regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasele 19 şi 20 (exceptând
transportul acestora) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
───────

GLASS DESIGN
HOME & OFFICE
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 26.04.04; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15
Culori revendicate:negru, gri, verde,
mov, roșu
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04872
03/07/2019
SC GRIVIN HOUSE SRL, STR.
ARGENTINA NR. 25, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, B-DUL CORNELIU COPOSU
NR.7, BL. 104, SC. 2, AP. 31,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

GRIVIN
(531)

Clasificare Viena: 03.01.02; 24.01.05;
24.09.05; 24.09.24; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.14
(591) Culori revendicate:galben, negru, auriu,
grena
(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 și instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comandă 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.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,

miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malț.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băutun din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și
trabucuri, țigări electronice și vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
41. Educatie, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentatie publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04873
03/07/2019
SC GRIVIN HOUSE SRL, STR.
ARGENTINA NR. 25, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, B-DUL CORNELIU COPOSU
NR.7, BL. 104, SC. 2, AP. 31,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

GRIVIN HOUSE
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(531)

Clasificare Viena: 03.01.02; 24.01.05;
24.09.05; 24.09.24; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.14
(591) Culori revendicate:galben, negru, auriu,
grena
(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 și instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comandă 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.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malț.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băutun din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și
trabucuri, țigări electronice și vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri.

37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentatie publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04874
03/07/2019
ANDREI-BOGDAN CEAURU, STR.
REZERVELOR, NR. 64, BL. 1, SC.
A, AP. 101, JUD. ILFOV, CHIAJNA,
077041, ILFOV, ROMANIA

NATURIS

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 cosmetice pentru
slăbire, săpunuri nemedicinale.
5. Produse
igienice
pentru
medicină,
dezinfectante, preparate farmaceutice, alimente
pentru bebeluși, plasturi, fungicide, remedii
naturale și farmaceutice, remedii pentru
medicină umană, preparate medicale pentru
slăbire.
29. Carne, extracte din carne, ouă, uleiuri și
grăsimi comestibile, dulceturi, gemuri.
30. Cafea, produse de patiserie, drojdie, sosuri,
ceai, praf de copt, oțet, ciocolată, zahăr, miere,
sirop de melasă, condimente, mirodenii.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04875
03/07/2019
ZOE GHINESCU, STR. MATEI
BASARAB NR. 108, BL. 74, SC.
B, ET. 1, AP. 42, SECTOR 3,
MUN. BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Alianța pentru Dreptate

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, servicii personale și sociale
prestate de terți pentru a satisface nevoile
persoanelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04876
03/07/2019
MARIUS NEAGOIE , ŞOS. MIHAI
BRAVU NR. 85-93, BL. C16, SC. C,
AP. 28, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

fabricate
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Baghete decorative nemetalice, baghete
decorative pentru panouri, din materiale
nemetalice, balustrade din lemn, balustrade
nemetalice,
blocuri
nemetalice
pentru
construcţii,
coloane
nemetalice
pentru
construcţii, componente de construcţie din
lemn, componente de construcţie prefabricate
nemetalice, construcţii portabile din lemn,
contraplacaje, elemente de construcţie din
lemn, elemente de construcţie prefabricate
(nemetalice) pentru asamblare pe şantier,

elemente de construcţie prefabricate nemetalice,
elemente de faţadă din materiale nemetalice,
elemente decorative, nu din metal, pentru
construcţii, foaie de furnir, foi de acoperire
din lemn, furnir, garduri nemetalice, grinzi
nemetalice pentru construcţii, lambriuri din lemn,
lambriuri nemetalice pentru construcţii, laminate
nemetalice, lemn de construcţie, materiale
de construcţii, din lemn, materiale plastice
expandate folosite în construcţii, panouri de
placare nemetalice, panouri de cherestea,
panouri din fibră lemnoasă, pereţi interiori din
materiale nemetalice, piese turnate nemetalice,
placaje din lemn, plăci de furnir, plăci de lemn,
plăci de lemn pentru construcţie, plăci pentru
placare (nemetalice), plinte nemetalice, profile
nemetalice de construcţie, profile (profiluri)
din lemn, secţiuni prefabricate de construcţii
(nemetalice), stive de lemn, uşi cu deschidere
orizontală, nemetalice, unităţi modulare de
încadrare a spaţiului, nu din metal, obloane din
lemn.
20. Decoraţiuni adezive de perete, din lemn,
decoraţiuni de perete din lemn, figurine
confecţionate din lemn, machete de figurine
(ornamente) confecţionate din lemn, machete
de maşini (ornamente) confecţionate din lemn,
sculpturi din lemn, accesorii pentru mobilier, care
nu sunt din metal, bănci, birouri, birouri portabile,
birouri şi mese, comode, corpuri de dulapuri,
cufere care nu sunt din metal, dispozitive de
fixare nemetalice pentru mobilier, elemente de
mobilier, etajere, jucării, lăzi de depozitare,
măsuţe, mese de lucru, mobilier, paravane
despărţitoare (mobilier), piese de asamblare
pentru mobilier, piese de mobilier, poliţe, pupitre,
rafturi, scaune, uşi pentru mobilier, cutii de
depozitare din lemn, lăzi de depozitare din lemn,
scări din lemn.
21. Articole (ustensile) pentru servirea mierii,
beţisoare chinezeşti pentru mâncat (tacâmuri),
boluri japoneze pentru orez, castroane
biodegradabile, cleşti, caserole, farfurii, forme
de prăjituri, inele pentru şerveţele, instrumente
de uz casnic, pâlnii, platouri (veselă), suporturi
pentru veselă, tăvi de servit, tăvi de tacâmuri,
ustensile casnice şi de bucătărie, vase de
bucătărie, vaze.
28. Decoraţii pentru pomul de Crăciun (altele
decât cele comestibile sau pentru iluminat),
decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun, ornamente pentru pomul de Crăciun,
animale de jucărie, articole de joacă educative,
avioane de jucărie, căluţi-balansoar, căsuţe
pentru păpuşi, cutii muzicale de jucărie, figurine
de jucărie, jetoane pentru jocuri, jocuri, jucării,
jucării din lemn, leagăne, maşini de jucărie,
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rulete, şah, sănii, scrâncioburi, seturi de jucării,
table de şah, titireze, tobogane, triciclete,
trotinete, unelte de jucărie.
35. Administrarea afacerilor, furnizare de
asistenţă (afaceri) în exploatarea francizelor,
furnizare de asistenţă în afaceri, furnizare
de asistenţă în managementul afacerilor,
furnizarea de asistenţă pentru înfiinţarea unei
afaceri în sistem franciză, management de
afaceri comerciale, managementul activităţilor
comerciale, managementul şi administrarea
afacerilor, managementul şi consultanţă în
procesul afacerilor, organizarea administrării
afacerilor, organizarea afacerilor, planificarea
afacerilor, servicii de consultanţă în afaceri,
servicii de expertiză în afaceri, servicii de
externalizare (asistenţă în afaceri).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04877
03/07/2019
MARIUS NEAGOIE , ŞOS. MIHAI
BRAVU NR. 85-93, BL. C16, SC. C,
AP. 28, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

BREAK ROOM
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 21.03.14
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrarea afacerilor, administrarea
afacerilor, furnizare de asistenţă (afaceri)
în exploatarea francizelor, furnizare de
asistenţă în afaceri, furnizare de asistenţă
în managementul afacerilor, furnizarea de
asistenţă pentru finanţarea unei afaceri
în
sistem
franciză,
management
de
afaceri comerciale, managementul activităţilor

comerciale, managementul şi administrarea
afacerilor, managementul şi consultanţa în
procesul afacerilor, organizarea administrării
afacerilor, organizarea afacerilor, planificarea
afacerilor, servicii de consultanţă în afaceri,
servicii de expertiză în afaceri, servicii de
externalizare (asistenţă în afaceri).
41. Activităţi de divertisment, sportive şi
culturale, administrare (organizare) de servicii
de jocuri, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, coordonare de activităţi de
divertsment, furnizare de actvităţi recreative,
furnizare de informatii în materie de recreere,
furnizare de instalaţii de recreere, furnizare de
instalaţii recreative, furnizare de spaţii pentru
recreere şi pentru petrecerea timpului liber,
organizare de activităţi recreative, organizare
de activităţi de divertisment, organizare de
competiţii, organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente de recreere, punere
la dispoziţie de săli de divertisment, servicii de
rezervări pentru activităţi de divertisment.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04879
03/07/2019
SC ELMAT SA, STR. GHEORGHE
DOJA NR. 44, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400068, CLUJ,
ROMANIA
ACTA MARQUE AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. ANATOLE FRANCE NR.
62, 400463, JUDEŢUL CLUJ, CLUJNAPOCA, CLUJ, ROMANIA

seven club 7
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 27.07.17
(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 2347
C), negru (Pantone Black 6 C), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software pentru pariuri, software pentru
jocuri, hardware pentru jocuri și jocuri de noroc,
software pentru jocuri de calculator utilizat jocuri
interactive online, software pentru administrarea
de jocuri și jocuri de noroc online, software
pentru aplicații de calculator cu jocuri și jocuri
de noroc, software de joc interactiv, componente
electronice pentru aparate de jocuri de noroc,
software pentru jocuri care ofera sau afiseaza
castigul jucatorului din masinile de joc.
16. Tipărituri şi publicaţii cu reprezentări de
reclame pentru sectorul jocurilor de noroc, pariuri
şi cazinouri, bilete de pariuri, broşuri, carduri
bonus şi bilete pentru pariuri.
28. Jocuri electronice, jocuri sportive, jocuri
mecanice, jocuri muzicale, cărți (jocuri), aparate
pentru jocuri video, jocuri electronice de tip
arcade, seturi pentru jocul de ruletă, jetoane

pentru jocul de ruletă, jocuri de manipulare,
jetoane pentru jocuri, aparate pentru jocuri,
jocuri de societate, jocuri de masă, componente
de joc electronice portabile, jetoane și zaruri
(echipamente pentru jocurile de noroc), jocuri
cu întrebări și răspunsuri, jetoane pentru jocurile
de noroc, mașini pentru jocurile de noroc,
mașini cu sloturi (mașini de jocuri), aparate de
divertisment pentru sălile de jocuri, mașini de
jocuri recreative acționate cu monede, aparate
de jocuri electronice de tip arcade, aparate de
jocuri electronice tip arcade, acționate cu fise,
seturi de jetoane pentru jocuri de noroc, mașini
de jocuri cu afișaj cu cristale lichide, jocuri
portabile cu afișaje pe bază de cristale lichide,
jocuri electronice de tip arcade (acționate cu fise
sau contor).
36. Servicii financiare, servicii financiare cu
privire la pariuri, jocuri, jocuri de noroc, loterii
sau plasare de pariuri, furnizare de informatii
financiare cu privire la servicii de pariuri, jocuri,
jocuri de noroc, loterii sau plasare de pariuri,
informare, asistenta si consiliere in legatura cu
serviciile mentionate anterior.
38. Asigurarea accesului la site-uri web cu
jocuri de noroc si cu alte jocuri pe internet,
furnizarea de forumuri online pentru comunicare
în domeniul jocurilor electronice, transmitere pe
internet de materiale video, filme, poze, imagini,
text, fotografii, jocuri, conținut creat de utilizatori,
conținut audio și de informații, furnizare si
licentiere de acces la sisteme de retele cu
utilizatori multipli care sa permita accesul la
informatii si servicii cu privire la jocuri de noroc si
pariuri prin internet sau alte retele globale.
41. Informații cu privire la jocuri și jocuri de
noroc, servicii de săli de jocuri, servicii de cluburi
de jocuri, furnizare de instalații pentru cazinouri
și pentru
jocuri, servicii de cazino (jocuri de noroc), servicii
de cazino on-line, închiriere de jocuri de cazinou,
servicii de cazino, pariuri și jocuri de noroc,
servicii de pariuri, servicii de pariuri online,
servicii în materie de pariuri, săli de jocuri, jocuri
de noroc, organizare de jocuri, servicii de jocuri
online, servicii
de cazino (jocuri) , servicii de jocuri video,
organizare de jocuri și competiții, servicii de
jocuri de noroc, organizare și coordonare de
jocuri, servicii de jocuri de poker, închiriere
de aparate pentru jocuri de tip slotmachine
(mașini de jocuri) , organizarea de concursuri de
jocuri electronice, servicii in domeniul jocurilor
electronice, organizare de jocuri, competiții și
concursuri cu întrebări, jocuri on-line printr-o
rețea de calculatoare, servicii de divertisment cu
aparate de jocuri de noroc, servicii de jocuri de
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noroc online de pe dispozitive mobile, furnizare
de divertisment online sub formă de show-uri
de jocuri, servicii de jocuri electronice furnizate
printr-o rețea globală de comunicații, servicii în
domeniul jocurilor electronice, care
includ jocuri de calculator furnizate on-line sau
printr-o rețea globală de calculatoare, servicii în
domeniul jocurilor electronice furnizate printr-o
bază de date computerizată sau prin internet,
servicii de pariuri, jocuri de noroc sau jocuri
la distanţă prin conexiuni la telecomunicaţii,
organizarea de loterii, coordonarea de loterii
pentru terți, administrarea de loterii pentru terți,
organizare și coordonare de loterii, trageri la sorți
cu premii (loterii).
42. Servicii de dezvoltare de pagini web, creare
și dezvoltare de software în domeniul aplicațiilor
mobile, elaborare de programe de calculator
pentru jocuri video și jocuri pe calculator,
servicii de proiectare și programare informatică,
dezvoltare și întreținere de software pentru baze
de date electronice, proiectare de site-uri web,
proiectare de software.
43. Servicii de club pentru furnizare de mâncare
şi băuturi, servicii de baruri, servicii ale barurilor,
servire de băuturi alcoolice.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04880
03/07/2019
SC ELMAT SA, STR. GHEORGHE
DOJA NR. 44, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400068, CLUJ,
ROMANIA
ACTA MARQUE AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. ANATOLE FRANCE NR.
62, 400463, JUDEŢUL CLUJ, CLUJNAPOCA, CLUJ, ROMANIA

───────

seven BET 7
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 27.07.17; 26.04.16; 26.04.17;
26.13.25
(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 2347
C), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software pentru pariuri, software pentru
jocuri, hardware pentru jocuri și jocuri de noroc,
software pentru jocuri de calculator utilizat jocuri
interactive online, software pentru administrarea
de jocuri și jocuri de noroc online, software
pentru aplicații de calculator cu jocuri și jocuri
de noroc, software de joc interactiv, componente
electronice pentru aparate de jocuri de noroc,
software pentru jocuri care ofera sau afiseaza
castigul jucatorului din masinile de joc.
16. Tipărituri şi publicaţii cu reprezentări de
reclame pentru sectorul jocurilor de noroc, pariuri
şi cazinouri, bilete de pariuri, broşuri, carduri
bonus şi bilete pentru pariuri.
28. Jocuri electronice, jocuri sportive, jocuri
mecanice, jocuri muzicale, cărți (jocuri), aparate
pentru jocuri video, jocuri electronice de tip
arcade, seturi pentru jocul de ruletă, jetoane
pentru jocul de ruletă, jocuri de manipulare,
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jetoane pentru jocuri, aparate pentru jocuri,
jocuri de societate, jocuri de masă, componente
de joc electronice portabile, jetoane și zaruri
(echipamente pentru jocurile de noroc), jocuri
cu întrebări și răspunsuri, jetoane pentru jocurile
de noroc, mașini pentru jocurile de noroc,
mașini cu sloturi (mașini de jocuri), aparate de
divertisment pentru sălile de jocuri, mașini de
jocuri recreative acționate cu monede, aparate
de jocuri electronice de tip arcade, aparate de
jocuri electronice tip arcade, acționate cu fise,
seturi de jetoane pentru jocuri de noroc, mașini
de jocuri cu afișaj cu cristale lichide, jocuri
portabile cu afișaje pe bază de cristale lichide,
jocuri electronice de tip arcade (acționate cu fise
sau contor).
36. Servicii financiare, servicii financiare cu
privire la pariuri, jocuri, jocuri de noroc, loterii
sau plasare de pariuri, furnizare de informatii
financiare cu privire la servicii de pariuri, jocuri,
jocuri de noroc, loterii sau plasare de pariuri,
informare, asistenta si consiliere in legatura cu
serviciile mentionate anterior.
38. Asigurarea accesului la site-uri web cu
jocuri de noroc si cu alte jocuri pe internet,
furnizarea de forumuri online pentru comunicare
în domeniul jocurilor electronice, transmitere pe
internet de materiale video, filme, poze, imagini,
text, fotografii, jocuri, conținut creat de utilizatori,
conținut audio și de informații, furnizare si
licentiere de acces la sisteme de retele cu
utilizatori multipli care sa permita accesul la
informatii si servicii
cu privire la jocuri de noroc si pariuri prin internet
sau alte retele globale.
41. Informații cu privire la jocuri și jocuri de
noroc, servicii de săli de jocuri, servicii de cluburi
de jocuri, furnizare de instalații pentru cazinouri
și pentru
jocuri, servicii de cazino (jocuri de noroc), servicii
de cazino on-line, închiriere de jocuri de cazinou,
servicii de cazino, pariuri și jocuri de noroc,
servicii de pariuri, servicii de pariuri online,
servicii în materie de pariuri, săli de jocuri, jocuri
de noroc, organizare de jocuri, servicii de jocuri
online, servicii
de cazino (jocuri) , servicii de jocuri video,
organizare de jocuri și competiții, servicii de
jocuri de noroc, organizare și coordonare de
jocuri, servicii de jocuri de poker, închiriere
de aparate pentru jocuri de tip slotmachine
(mașini de jocuri), organizarea de concursuri de
jocuri electronice, servicii in domeniul jocurilor
electronice, organizare de jocuri, competiții și
concursuri cu întrebări, jocuri on-line printr-o
rețea de calculatoare, servicii de divertisment cu
aparate de jocuri de noroc, servicii de jocuri de

noroc online de pe dispozitive mobile, furnizare
de divertisment online sub formă de show-uri
de jocuri, servicii de jocuri electronice furnizate
printr-o rețea globală de comunicații, servicii în
domeniul jocurilor electronice, care
includ jocuri de calculator furnizate on-line sau
printr-o rețea globală de calculatoare, servicii în
domeniul jocurilor electronice furnizate printr-o
bază de date computerizată sau prin internet,
servicii de pariuri, jocuri de noroc sau jocuri
la distanţă prin conexiuni la telecomunicaţii,
organizarea de loterii, coordonarea de loterii
pentru terți, administrarea de loterii pentru terți,
organizare și coordonare de loterii, trageri la sorți
cu premii (loterii).
42. Servicii de dezvoltare de pagini web, creare
și dezvoltare de software în domeniul aplicațiilor
mobile, elaborare de programe de calculator
pentru jocuri video și jocuri pe calculator,
servicii de proiectare și programare informatică,
dezvoltare și întreținere de software pentru baze
de date electronice, proiectare de site-uri web,
proiectare de software.
43. Servicii de club pentru furnizare de mâncare
şi băuturi, servicii de baruri, servicii ale barurilor,
servire de băuturi alcoolice.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04881
03/07/2019
SC ELMAT SA, STR. GHEORGHE
DOJA NR. 44, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400068, CLUJ,
ROMANIA
ACTA MARQUE AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. ANATOLE FRANCE NR.
62, 400463, JUDEŢUL CLUJ, CLUJNAPOCA, CLUJ, ROMANIA

seven BET 7
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 27.07.17; 26.04.16; 26.04.17;
26.13.25
(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 2347
C), negru (Pantone Black 6 C), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software pentru pariuri, software pentru
jocuri, hardware pentru jocuri și jocuri de noroc,
software pentru jocuri de calculator utilizat jocuri
interactive online, software pentru administrarea
de jocuri și jocuri de noroc online, software
pentru aplicații de calculator cu jocuri și jocuri
de noroc, software de joc interactiv, componente
electronice pentru aparate de jocuri de noroc,
software pentru jocuri care ofera sau afiseaza
castigul jucatorului din masinile de joc.
16. Tipărituri şi publicaţii cu reprezentări de
reclame pentru sectorul jocurilor de noroc, pariuri
şi cazinouri, bilete de pariuri, broşuri, carduri
bonus şi bilete pentru pariuri.
28. Jocuri electronice, jocuri sportive, jocuri
mecanice, jocuri muzicale, cărți (jocuri), aparate
pentru jocuri video, jocuri electronice de tip

arcade, seturi pentru jocul de ruletă, jetoane
pentru jocul de ruletă, jocuri de manipulare,
jetoane pentru jocuri, aparate pentru jocuri,
jocuri de societate, jocuri de masă, componente
de joc electronice portabile, jetoane și zaruri
(echipamente pentru jocurile de noroc), jocuri
cu întrebări și răspunsuri, jetoane pentru jocurile
de noroc, mașini pentru jocurile de noroc,
mașini cu sloturi [mașini de jocuri], aparate de
divertisment pentru sălile de jocuri, mașini de
jocuri recreative acționate cu monede, aparate
de jocuri electronice de tip arcade, aparate de
jocuri electronice tip arcade, acționate cu
fise, seturi de jetoane pentru jocuri de noroc,
mașini de jocuri cu afișaj cu cristale lichide,
jocuri portabile cu afișaje pe bază de cristale
lichide, jocuri electronice de tip arcade (acționate
cu fise sau contor)., servicii financiare, servicii
financiare cu privire la pariuri, jocuri, jocuri de
noroc, loterii sau plasare de pariuri, furnizare
de informatii financiare cu privire la servicii de
pariuri, jocuri, jocuri de noroc, loterii sau plasare
de pariuri, informare, asistenta si consiliere in
legatura cu serviciile mentionate anterior.
36. Servicii financiare, servicii financiare cu
privire la pariuri, jocuri, jocuri de noroc, loterii
sau plasare de pariuri, furnizare de informatii
financiare cu privire la servicii de pariuri, jocuri,
jocuri de noroc, loterii sau plasare de pariuri,
informare, asistenta si consiliere in legatura cu
serviciile mentionate anterior.
38. Asigurarea accesului la site-uri web cu
jocuri de noroc si cu alte jocuri pe internet,
furnizarea de forumuri online pentru comunicare
în domeniul jocurilor electronice, transmitere pe
internet de materiale video, filme, poze, imagini,
text, fotografii, jocuri, conținut creat de utilizatori,
conținut audio și de informații, furnizare si
licentiere de acces la sisteme de retele cu
utilizatori multipli care sa permita accesul la
informatii si servicii
cu privire la jocuri de noroc si pariuri prin internet
sau alte retele globale.
41. Informații cu privire la jocuri și jocuri de
noroc, servicii de săli de jocuri, servicii de cluburi
de jocuri, furnizare de instalații pentru cazinouri
și pentru
jocuri, servicii de cazino (jocuri de noroc), servicii
de cazino on-line, închiriere de jocuri de cazinou,
servicii de cazino, pariuri și jocuri de noroc,
servicii de pariuri, servicii de pariuri online,
servicii în materie de pariuri, săli de jocuri, jocuri
de noroc, organizare de jocuri, servicii de jocuri
online, servicii
de cazino (jocuri) , servicii de jocuri video,
organizare de jocuri și competiții, servicii de
jocuri de noroc, organizare și coordonare de
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jocuri, servicii de jocuri de poker, închiriere
de aparate pentru jocuri de tip slotmachine
(mașini de jocuri), organizarea de concursuri de
jocuri electronice, servicii in domeniul jocurilor
electronice, organizare de jocuri, competiții și
concursuri cu întrebări, jocuri on-line printr-o
rețea de calculatoare, servicii de divertisment cu
aparate de jocuri de noroc, servicii de jocuri de
noroc online de pe dispozitive mobile, furnizare
de divertisment online sub formă de show-uri
de jocuri, servicii de jocuri electronice furnizate
printr-o rețea globală de comunicații, servicii în
domeniul jocurilor electronice, care
includ jocuri de calculator furnizate on-line sau
printr-o rețea globală de calculatoare, servicii în
domeniul jocurilor electronice furnizate printr-o
bază de date computerizată sau prin internet,
servicii de pariuri, jocuri de noroc sau jocuri
la distanţă prin conexiuni la telecomunicaţii,
organizarea de loterii, coordonarea de loterii
pentru terți, administrarea de loterii pentru terți,
organizare și coordonare de loterii, trageri la sorți
cu premii (loterii).
42. Servicii de dezvoltare de pagini web, creare
și dezvoltare de software în domeniul aplicațiilor
mobile, elaborare de programe de calculator
pentru jocuri video și jocuri pe calculator,
servicii de proiectare și programare informatică,
dezvoltare și întreținere de software pentru baze
de date electronice, proiectare de site-uri web,
proiectare de software.
43. servicii de club pentru furnizare de mâncare
şi băuturi, servicii de baruri, servicii ale barurilor,
servire de băuturi alcoolice.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04882
03/07/2019
SC ELMAT SA, STR. GHEORGHE
DOJA NR. 44, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400068, CLUJ,
ROMANIA
ACTA MARQUE AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. ANATOLE FRANCE NR.
62, 400463, JUDEŢUL CLUJ, CLUJNAPOCA, CLUJ, ROMANIA

seven BET 7
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 27.07.17; 26.13.25
(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 2347
C), negru (Black 6 C), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software pentru pariuri, software pentru
jocuri, hardware pentru jocuri și jocuri de noroc,
software pentru jocuri de calculator utilizat jocuri
interactive online, software pentru administrarea
de jocuri și jocuri de noroc online, software
pentru aplicații de calculator cu jocuri și jocuri
de noroc, software de joc interactiv, componente
electronice pentru aparate de jocuri de noroc,
software pentru jocuri care ofera sau afiseaza
castigul jucatorului din masinile de joc.
16. Tipărituri şi publicaţii cu reprezentări de
reclame pentru sectorul jocurilor de noroc, pariuri
şi cazinouri, bilete de pariuri, broşuri, carduri
bonus şi bilete pentru pariuri.
28. Jocuri electronice, jocuri sportive, jocuri
mecanice, jocuri muzicale, cărți [jocuri] , aparate
pentru jocuri video, jocuri electronice de tip
arcade, seturi pentru jocul de ruletă, jetoane
pentru jocul de ruletă, jocuri de manipulare,
jetoane pentru jocuri, aparate pentru jocuri,
jocuri de societate, jocuri de masă, componente
de joc electronice portabile, jetoane și zaruri
(echipamente pentru jocurile de noroc), jocuri
cu întrebări și răspunsuri, jetoane pentru jocurile
de noroc, mașini pentru jocurile de noroc,
mașini cu sloturi (mașini de jocuri), aparate de
divertisment pentru sălile de jocuri, mașini de
jocuri recreative acționate cu monede, aparate
de jocuri electronice de tip arcade, aparate de
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jocuri electronice tip arcade, acționate cu fise,
seturi de jetoane pentru jocuri de noroc, mașini
de jocuri cu afișaj cu cristale lichide, jocuri
portabile cu afișaje pe bază de cristale lichide,
jocuri electronice de tip arcade (acționate cu fise
sau contor).
36. Servicii financiare, servicii financiare cu
privire la pariuri, jocuri, jocuri de noroc, loterii
sau plasare de pariuri, furnizare de informatii
financiare cu privire la servicii de pariuri, jocuri,
jocuri de noroc, loterii sau plasare de pariuri,
informare, asistenta si consiliere in legatura cu
serviciile mentionate anterior.
38. Asigurarea accesului la site-uri web cu
jocuri de noroc si cu alte jocuri pe internet,
furnizarea de forumuri online pentru comunicare
în domeniul jocurilor electronice, transmitere pe
internet de materiale video, filme, poze, imagini,
text, fotografii, jocuri, conținut creat de utilizatori,
conținut audio și de informații, furnizare si
licentiere de acces la sisteme de retele cu
utilizatori multipli care sa permita accesul la
informatii si servicii
cu privire la jocuri de noroc si pariuri prin internet
sau alte retele globale.
41. Informații cu privire la jocuri și jocuri de
noroc, servicii de săli de jocuri, servicii de cluburi
de jocuri, furnizare de instalații pentru cazinouri
și pentru
jocuri, servicii de cazino (jocuri de noroc), servicii
de cazino on-line, închiriere de jocuri de cazinou,
servicii de cazino, pariuri și jocuri de noroc,
servicii de pariuri, servicii de pariuri online,
servicii în materie de pariuri, săli de jocuri, jocuri
de noroc, organizare de jocuri, servicii de jocuri
online, servicii
de cazino (jocuri) , servicii de jocuri video,
organizare de jocuri și competiții, servicii de
jocuri de noroc, organizare și coordonare de
jocuri, servicii de jocuri de poker, închiriere
de aparate pentru jocuri de tip slotmachine
(mașini de jocuri), organizarea de concursuri de
jocuri electronice, servicii in domeniul jocurilor
electronice, organizare de jocuri, competiții și
concursuri cu întrebări, jocuri on-line printr-o
rețea de calculatoare, servicii de divertisment cu
aparate de jocuri de noroc, servicii de jocuri de
noroc online de pe dispozitive mobile, furnizare
de divertisment online sub formă de show-uri
de jocuri, servicii de jocuri electronice furnizate
printr-o rețea globală de comunicații, servicii în
domeniul jocurilor electronice, care
includ jocuri de calculator furnizate on-line sau
printr-o rețea globală de calculatoare, servicii în
domeniul jocurilor electronice furnizate printr-o
bază de date computerizată sau prin internet,
servicii de pariuri, jocuri de noroc sau jocuri

la distanţă prin conexiuni la telecomunicaţii,
organizarea de loterii, coordonarea de loterii
pentru terți, administrarea de loterii pentru terți,
organizare și coordonare de loterii, trageri la sorți
cu premii (loterii).
42. Servicii de dezvoltare de pagini web, creare
și dezvoltare de software în domeniul aplicațiilor
mobile, elaborare de programe de calculator
pentru jocuri video și jocuri pe calculator,
servicii de proiectare și programare informatică,
dezvoltare și întreținere de software pentru baze
de date electronice, proiectare de site-uri web,
proiectare de software.
43. Servicii de club pentru furnizare de mâncare
şi băuturi, servicii de baruri, servicii ale barurilor,
servire de băuturi alcoolice.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 04883
03/07/2019
MEDIAPRESS SRL, ALEEA MIHAI
KOGĂLNICEANU NR.4, JUD.
BOTOŞANI
, BOTOŞANI, 710193 , BOTOȘANI,
ROMANIA
MILENIUL 3 AGENȚIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. MOLDOVEI NR. 10, BLOC
CRINUL, SC. A, AP. 28, JUD. IAŞI
, PAŞCANI, 705200 , IAȘI,
ROMANIA

CARTEA ALEȘILOR

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
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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.
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.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04884
03/07/2019
ELMAT SA, STR. GHEORGHE
DOJA NR. 44, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400068, CLUJ,
ROMANIA
ACTA MARQUE AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. ANATOLE FRANCE NR.
62, 400463, JUDEŢUL CLUJ, CLUJNAPOCA, CLUJ, ROMANIA

seven BET 7 PARIURI
SPORTIVE seven.ro
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.13; 26.13.25
Culori revendicate:roşu, alb, gri

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software pentru pariuri, software pentru
jocuri, hardware pentru jocuri și jocuri de noroc,
software pentru jocuri de calculator utilizat jocuri
interactive online, software pentru administrarea
de jocuri și jocuri de noroc online, software
pentru aplicații de calculator cu jocuri și jocuri
de noroc, software de joc interactiv, componente
electronice pentru aparate de jocuri de noroc,
software pentru jocuri care oferă sau afişează
câştigul jucătorului din maşinile de joc.
16. Tipărituri şi publicaţii cu reprezentări de
reclame pentru sectorul jocurilor de noroc, pariuri
şi cazinouri, bilete de pariuri, broşuri, carduri
bonus şi bilete pentru pariuri.
28. Jocuri electronice, jocuri sportive, jocuri
mecanice, jocuri muzicale, cărți (jocuri) , aparate
pentru jocuri video, jocuri electronice de tip
arcade, seturi pentru jocul de ruletă, jetoane
pentru jocul de ruletă, jocuri de manipulare,
jetoane pentru jocuri, aparate pentru jocuri,
jocuri de societate, jocuri de masă, componente
de joc electronice portabile, jetoane și zaruri
(echipamente pentru jocurile de noroc), jocuri
cu întrebări și răspunsuri, jetoane pentru jocurile
de noroc, mașini pentru jocurile de noroc,
mașini cu sloturi (mașini de jocuri), aparate de
divertisment pentru sălile de jocuri, mașini de
jocuri recreative acționate cu monede, aparate
de jocuri electronice de tip arcade, aparate de
jocuri electronice tip arcade, acționate cu
fise, seturi de jetoane pentru jocuri de noroc,
mașini de jocuri cu afișaj cu cristale lichide, jocuri
portabile cu afișaje pe bază de cristale lichide,
jocuri electronice de tip arcade (acționate cu fise
sau contor).
36. Servicii financiare, servicii financiare cu
privire la pariuri, jocuri, jocuri de noroc, loterii
sau plasare de pariuri, furnizare de informaţii
financiare cu privire la servicii de pariuri, jocuri,
jocuri de noroc, loterii sau plasare de pariuri,
informare, asistenţă şi consiliere în legătură cu
serviciile menţionate anterior.
38. Asigurarea accesului la site-uri web cu
jocuri de noroc şi cu alte jocuri pe internet,
furnizarea de forumuri online pentru comunicare
în domeniul jocurilor electronice, transmitere pe
internet de materiale video, filme, poze, imagini,
text, fotografii, jocuri, conținut creat de utilizatori,
conținut audio și de informații, furnizare şi
licenţiere de acces la sisteme de reţele cu
utilizatori multipli care să permită accesul la
informaţii şi servicii cu privire la jocuri de noroc şi
pariuri prin internet sau alte retele globale.
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41. Servicii de săli de jocuri, servicii de cluburi

de jocuri, furnizare de instalații pentru cazinouri
și pentru jocuri, servicii de cazino (jocuri de
noroc), servicii de cazino on-line, închiriere de
jocuri de cazinou, servicii de cazino, pariuri
și jocuri de noroc, servicii de pariuri, servicii
de pariuri online, servicii în materie de pariuri,
săli de jocuri, jocuri de noroc, organizare
de jocuri, servicii de jocuri online, servicii
de cazino (jocuri) , servicii de jocuri video,
organizare de jocuri și competiții, servicii de
jocuri de noroc, organizare și coordonare de
jocuri, servicii de jocuri de poker, închiriere
de aparate pentru jocuri de tip slotmachine
(mașini de jocuri), organizarea de concursuri de
jocuri electronice, servicii in domeniul jocurilor
electronice, organizare de jocuri, competiții și
concursuri cu întrebări, jocuri on-line printr-o
rețea de calculatoare, servicii de divertisment cu
aparate de jocuri de noroc, servicii de jocuri de
noroc online de pe dispozitive mobile, furnizare
de divertisment online sub formă de show-uri
de jocuri, servicii de jocuri electronice furnizate
printr-o rețea globală de comunicații, servicii în
domeniul jocurilor electronice, care includ jocuri
de calculator furnizate on-line sau printr-o rețea
globală de calculatoare, servicii în domeniul
jocurilor electronice furnizate printr-o bază de
date computerizată sau prin internet, servicii de
pariuri, jocuri de noroc sau jocuri la distanţă
prin conexiuni la telecomunicaţii, organizarea
de loterii, coordonarea de loterii pentru terți,
administrarea de loterii pentru terți, organizare
și coordonare de loterii, trageri la sorți cu premii
(loterii), informaţii cu privire la jocuri şi jocuri de
noroc.
42. Servicii de dezvoltare de pagini web, creare
și dezvoltare de software în domeniul aplicațiilor
mobile, elaborare de programe de calculator
pentru jocuri video și jocuri pe calculator,
servicii de proiectare și programare informatică,
dezvoltare și întreținere de software pentru baze
de date electronice, proiectare de site-uri web,
proiectare de software.
43. Servicii de club pentru furnizare de mâncare
şi băuturi, baruri, servicii ale barurilor, servire de
băuturi alcoolice.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04885
03/07/2019
S. C MUSAI FOOD SRL, ALEEA
FIZICIENILOR NR. 18, CAMERA
1, SC. B, ET. 1, AP. 64, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, SOS.
PANTELIMON NR. 243, BL. 52,
SC. A, ET. 5, AP. 18, SECTOR 2,,
BUCURESTI, 021608, ROMANIA

KING ROLLS
(531)

Clasificare Viena: 03.01.01; 26.01.01;
26.01.16; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24
(591) Culori revendicate:verde
(PANTONE=360C), negru, 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).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de cantină, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii de restaurant, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar).
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───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04886
03/07/2019
JUSTIN OVIDIU PARASCHIV, BD.
REPUBLICII NR. 164B, JUDEŢ
PRAHOVA, PLOIEŞTI, 100072,
PRAHOVA, ROMANIA
CABINET DOINA TULUCA , B-DUL
LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. B,
AP. 52, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020392, BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04887
03/07/2019
Andra Paraschiv, BD. REPUBLICII
NR. 164B, JUDEŢ PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA
CABINET DOINA TULUCA , B-DUL
LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. B,
AP. 52, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020392, BUCUREȘTI, ROMANIA

SEVA Centrul de Educaţie şi
Cercetare Româno-Finlandez
agrikilti
(531)

Clasificare Viena: 03.04.18; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:roz, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
───────

(531)

Clasificare Viena: 05.01.01; 26.11.01;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15
(591) Culori revendicate:roz, portocaliu,
verde, maro, albastru, mov, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
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.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04888
03/07/2019
SC AVICARVIL SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR.1, JUDEŢUL
VÂLCEA, FRÂNCEŞTI, VALCEA,
ROMANIA
CABINET DOINA TULUCA , B-DUL
LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. B,
AP. 52, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020392, BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

La PROVINCIA
FURAJE PREMIUM
(531)

Clasificare Viena: 03.04.18; 03.07.03;
03.07.06; 03.07.21; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15; 26.04.05; 26.04.18
(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri, alb,
roz, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Hrană și băuturi pentru animale.
───────

M 2019 04889
03/07/2019
S. C MUSAI FOOD SRL, ALEEA
FIZICIENILOR NR. 18, CAMERA
1, SC. B, ET. 1, AP. 64, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, SOS.
PANTELIMON NR. 243, BL. 52,
SC. A, ET. 5, AP. 18, SECTOR 2,,
BUCURESTI, 021608, ROMANIA

KING ROLLS
(531)

Clasificare Viena: 26.01.01; 26.01.18;
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:verde
(PANTONE=360), negru, 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
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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).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de cantină, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii de restaurant, servicii de
restaurant cu autoservire,servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04890
03/07/2019
LevelUp Vision SRL, STR.
GABROVENI NR. 61, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 030089,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Stagii de Vacanta

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jucării cu activități multiple pentru copii.
41. Pregătire (instruire) pentru copii în activităţi
de aventură.
───────

