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Cereri Mărci publicate în 10/12/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 07636

(151)
03/12/2019

WAFSIB SRL

(732)
WAFSIB

2 M 2019 08610

03/12/2019

DAN VOICULESCU

Doctrina politică umanistă

3 M 2019 08611

03/12/2019

DIANA-ALINA BERCARU

ŞCOALA INIŢIATICĂ DE
NUTRIŢIE BIOLOGICĂ ŞI
SĂNĂTATE NATURALĂ,
AUTOREGENERATIVĂ ŞI
INTEGRATIVĂ

4 M 2019 08612

03/12/2019

MADALIN-MIHAI SAVU

OSP FISHING

5 M 2019 08613

03/12/2019

Enertri S.R.L.

DELIZ the key ingredient

6 M 2019 08614

03/12/2019

METAPHORA ART

METAPHORA

7 M 2019 08615

03/12/2019

NICOVIANGI SRL

NICOVIANGI RESIDENCE

8 M 2019 08616

03/12/2019

RODICA DEACONU

Casa Contesei

9 M 2019 08617

03/12/2019

DOINA-ELENA GEORGIAN
VALENTIN-LIVIU GEORGIAN

Prisaca din sătuc

10 M 2019 08618

03/12/2019

NICUSOR DUICA

Casadei Ouă ecologice Ouă bio
din ogradă!

11 M 2019 08619

03/12/2019

NICUSOR DUICA

Avicola Rojiste PROSPETIME
NATURALA Ouă proaspete de la
ţară !

12 M 2019 08620

03/12/2019

SORIN GRAPA

PATRIOT GUARD

13 M 2019 08621

03/12/2019

ALBERT BUICAN

ECLIPSE SELECTION

14 M 2019 08622

03/12/2019

TERAGLASS BISTRITA SRL

TeraGlass ferestre şi uşi

15 M 2019 08623

03/12/2019

CORNELIA IULIANA BARBU

GUSTUL MURĂTURILOR DE
ODINIOARĂ

16 M 2019 08624

03/12/2019

Intercontinental Great Brands
LLC

OREO MINIS

17 M 2019 08625

03/12/2019

Kraft Foods Schweiz Holding
Gmbh

MILKA STRAWBERRY
CHEESECAKE

18 M 2019 08626

03/12/2019

LA GONDOLA INVEST S.R.L.

Marina del Golf

19 M 2019 08627

03/12/2019

ALBERT BUICAN

BASILESCU - RED WINE
COSMETIC LINE

20 M 2019 08628

03/12/2019

SC PRO CONFORT WINDOWS pro confort
SRL

21 M 2019 08629

03/12/2019

MIHAI GRIGORAS

2

(540)

THE MONKEYZ
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
22 M 2019 08630

(151)
03/12/2019

(732)
SC CASA DE NEGUSTORI
COPOU SRL

(540)
CASA DE NEGUSTORI COPOU

23 M 2019 08631

03/12/2019

SC ROMPROFIX SRL

DACUS

24 M 2019 08632

03/12/2019

ANCA & RALUCA SMYLE SRL

Anca & Raluca SMYLE

25 M 2019 08633

03/12/2019

SC GRUPUL MEDIA CAMINA
(GMC) SRL

Romantic Christmas

26 M 2019 08634

03/12/2019

DENT ESTET CLINIC S.A.

Divizia de Excelenţă în
Implantologie Dentară

27 M 2019 08635

03/12/2019

DENT ESTET CLINIC S.A.

Centru de Excelenţă pentru
Pregătire în Medicina Dentară
Pediatrică

28 M 2019 08636

03/12/2019

DENT ESTET CLINIC S.A.

Divizia de Excelenţă în Estetica
Dentară

29 M 2019 08637

03/12/2019

DENT ESTET CLINIC S.A.

Divizia de Excelenţă în
Ortodonţie

30 M 2019 08638

03/12/2019

DENT ESTET CLINIC S.A.

Divizia DE Excelență în
Stomatologie Pediatrică

31 M 2019 08639

03/12/2019

DENT ESTET CLINIC S.A.

Cod DE Integritate în Medicina
Dentară

32 M 2019 08640

03/12/2019

DENT ESTET CLINIC S.A.

Clinică DE Medicină Dentară
Integrată

33 M 2019 08641

03/12/2019

DENT ESTET CLINIC S.A.

Centru DE Excelență pentru
Pregătire în Medicina Dentară

34 M 2019 08642

03/12/2019

DENT ESTET CLINIC S.A.

Divizia DE Excelență în Tehnică
Dentară Digitală

35 M 2019 08643

03/12/2019

DENT ESTET CLINIC S.A.

Centru DE Excelență în
Management și Educație
Medicală

36 M 2019 08644

03/12/2019

S.C. SUIN FARM PERIS S.R.L.

SUIN FARM PERIŞ PERIŞ
GUSTUL CUNOSCUT DIN 1963

37 M 2019 08645

03/12/2019

RO IMPEX COM 92 SRL

faruno pizza fresca

38 M 2019 08646

03/12/2019

CS "GLORIA 2018" BISTRITANASAUD

CLUBUL SPORTIV GLORIA
2018 junior BISTRIŢA-NĂSĂUD

39 M 2019 08647

03/12/2019

NICOLAE SARE-ALBĂ

GINOTECA

40 M 2019 08648

03/12/2019

CS "GLORIA 2018" BISTRITANASAUD

CLUBUL SPORTIV GLORIA
2018 BISTRIŢA-NĂSĂUD
Echipa de suflet a bistriţenilor

41 M 2019 08653

03/12/2019

CONTACT TRIDENT S.R.L.

LCT one day delivery

42 M 2019 08655

03/12/2019

SC DONI VOIAJ HOTELS SRL

HOTEL HO2 POIANA MARULUI

3
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

(0)
(210)
43 M 2019 08656

(151)
03/12/2019

(732)
MOBILE EXPRESS
COMMUNICATION SRL

44 M 2019 08657

03/12/2019

HARLES MAN SRL

4

Denumire
Marcă
(540)
AhaStyle
Furrish FOR YOUR FOREVER
FRIEND

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
03/12/2019

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 07636
03/12/2019
WAFSIB SRL, STR. VERZARIEI
NR. 32, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

WAFSIB

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată), (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 08610
03/12/2019
DAN VOICULESCU, STR. LAGUNA
ALBASTRĂ NR. 110, JUDEŢ
ILFOV, COMUNA CORBEANCA,
SAT CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

Doctrina politică umanistă

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţămant (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 08611
03/12/2019
DIANA-ALINA BERCARU,
INTR. ZAPADA MIEILOR NR. 17,
MANSARDA, AP. 7, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

ŞCOALA INIŢIATICĂ DE
NUTRIŢIE BIOLOGICĂ ŞI
SĂNĂTATE NATURALĂ,
AUTOREGENERATIVĂ
ŞI INTEGRATIVĂ

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Compost, îngrăşăminte, preparate biologice
pentru utilizare în industrie şi ştiinţe, agenţi de
nutriţie pentru procesarea celulelor vii, alţii decât
cei pentru uz medical, îngrăşăminte naturale,
agenţi naturali pentru creşterea plantelor, agenţi
de deshidratare naturali folosiţi la refrigerare,
agenţi de deshidratare naturali pentru controlul
umidităţii, agenţi de deshidratare naturali
pentru răcire prin absorbţia vaporilor de apă,
activatori biologici, preparate biologice folosite
în fabricaţie, produse biologice pentru tratarea
apei, preparate biologice destinate utilizării în
ştiinţa, reparate biologice destinate utilizării în
industrie, aditivi biologici pentru transformarea
vegetaţiei în furaje, aditivi biologici pentru
transformarea recoltelor în compost, agenţi de
congelare folosiţi la congelarea specimenelor
biologice, preparate biologice, aletele decât cele
de uz medical, inoculanţi biologici, alţii decât
cei de uz medical, reactivi utilizaţi în aparatele
ştiinţifice pentru analize biologice, substanţe
bilogice, altele decât cele medicale sau pentru
scopuri veterinare, preparate biologice pentru
culturi celulare, cu excepţia celor de uz medical
sau veterinar, culturi de ţesături biologice, altele
decât cele pentru uz medical sau veterinar.
5. Preparate farmaceutice, medicale si
veterinare, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
pentru uz uman şi veterinar, dezinfectanti,
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide, lichide intravenoase pentru
rehidratare, nutriţie şi administrare de produse
farmaceutice, biocide naturale, remedii naturale
şi farmaceutice, suplimente naturale dietetice
pentru tratamentul claustrofobiei, materiale de

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
03/12/2019

umplere a golurilor din structura osoasă
din materiale naturale, erbicide biologice,
fungicide biologice, ajutanţi biologici de uz
medical, preparate bilogice pentru tratarea
cancerului, reactivi biologici de uz medical,
biologice (preparate de uz medical), preparate
biologice mixte de uz medical, preparate
farmaceutice biologice pentru tratamentul
cancerului, culturi de ţesuturi biologice de uz
medical, produse farmaceutice de regenerare
a ţesuturilor, implanturi chirurgicale pentru
regenerare tisulară.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizare de cursuri în nutriţieâ, cursuri
de nutriţie nemedicale, servicii educative în
domeniul nutriţiei, servicii de educaţie în materie
de nutriţie, instruire în domeniul asistenţei
medicale si al nutriţiei, furnizare de servicii
educaţionale referitoare la subiecte în domeniul
biologic, servicii educative în materie de
dezvoltare spirituală.
42. Servicii ştiinţifice si tehnologice precum şi de
cercetare şi de proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardwere şi softwere ale calcultorului, servicii
de informare privind siguranţa îngrăşămintelor
naturale utilizate, cercetare biologică, servicii
de dezvoltare în domeniul biologic, servicii
oferite de un laborator biologic, pregătire de
probe biologice pentru cercetare, servicii ale
unui laborator de cercetări biologice, servicii
prestate de un laborator biologic, pregătire
probe biologice pentru analize în laboratoare de
cercetare.
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire
sanitară şi de înfrumuseţare pentru persoane
şi animale, servicii de agricultură, horticultura
şi silvicultură, consultanţă în nutriţie, consiliere
legată de nutriţie, consultanţă legată de nutriţie,
consultanţă profesională legată de nutriţie,
furnizare de informaţii referitoare la nutriţie,
servicii de consultanţă legate de nutriţie,
consultanţă în domeniul nutriţiei şi al dietelorl,
furnizare de informaţii despre suplimente
dietetice şi nutriţiei, servicii de consiliere şi
consultanţă în domeniul nutriţiei, servicii de
informare cu privire la utilizarea îngrăşămintelor
naturale folosite în agricultură, servicii pentru
agricultură, servicii terapeutice personale cu
privire la regenerarea părului.
45. Servicii personale şi sociale prestate de
terţi pentru a satisface nevoile persoanelor,
îndrumare spirituală, călăuzire spirituală,
consiliere spirituală, servicii de astrologie şi
spiritualitate, consiliere cu privire la orientarea

spirituală, consultanţă astrologică, servicii de
astrologie şi spirituale, predicţii astrologice.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 08612
03/12/2019
MADALIN-MIHAI SAVU, ALE.
BARAJUL SADULUI NR. 7A-7B,
BL. M4A2, SC. C, ET. 10, AP.
158, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

OSP FISHING
(531)

Clasificare Viena: 03.07.01; 27.05.01;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
de pescuit (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod şi publicitate produse de
pescuit, servicii de publicitate, marketing și
promovare, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin canalele de
comunicare, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin mijloacele de media
sociala, servicii de comenzi online, servicii de
comenzi online computerizate, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu bunurile
și serviciile prestate de terți online pe Internet,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe Internet, publicitate la produsele
și serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcție de căutare, servicii de
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vânzare prin licitații online prin internet, difuzare
de materiale publicitare online, publicare de
materiale publicitare online.

la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 08613
03/12/2019
Enertri S.R.L., COMUNA
VĂRGATA NR. 5A, JUDEŢ MUREŞ,
SAT VĂRGATA, 547625, MUREȘ,
ROMANIA
SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION SRL, STR.
KOSSUTH LAJOS 28/13, JUD.
HARGHITA 530112, MIERCUREA
CIUC, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

DELIZ the key ingredient
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 05.09.23
(591) Culori revendicate:roşu
(PANTONE=1797 C), verde
(PANTONE=357 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare

M 2019 08614
03/12/2019
METAPHORA ART, STR. PICTOR
THEODOR AMAN NR. 42, ET. 2,
AP. 5, CAMERA NR. 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

METAPHORA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Bijuterii, bijuterii, inclusiv imitații de bijuterii
și bijuterii din plastic, bijuterii prețioase,
pietre prețioase, metale prețioase, bijuterii
confecționate din metale neprețioase, bijuterii
fantezie, bijuterii fantezie, imitații.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin canalele de
comunicare, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin mijloacele de media
sociala, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
publicitate pentru bijuterii, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
bijuterii, furnizarea unui ghid de publicitate de
căutare online cu bunurile și serviciile prestate
de terți online pe internet, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
publicitate la produsele și serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online cu funcție
de căutare, servicii de vânzare prin licitații online
prin internet, difuzare de materiale publicitare
online, publicare de materiale publicitare online.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 08615
03/12/2019
NICOVIANGI SRL, SOSEAUA
VITAN BARZESTI NR. 5, CAMERA
1, CLADIREA C3, LOT 1, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

NICOVIANGI RESIDENCE

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
43. Servicii oferite de restaurante, cazare
temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.
───────

(540)

M 2019 08616
03/12/2019
RODICA DEACONU, STR.
9 MAI NR. 80, SC. B, AP. 12,
JUD. BACAU, BACAU, BACĂU,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Casa Contesei
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.25;
25.01.05; 29.01.11
(591) Culori revendicate:maro închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Decoraţiuni interioare, design arhitectural
pentru decoraţiuni exterioare, design arhitectural
pentru decoraţiuni interioare, proiectarea
de perdele, consultanţă privind alegerea
perdelelor (decoraţiuni interioare), consultanţă
în decoraţiuni interioare, design de decoraţiuni
interioare pentru magazine, servicii de
consultanţă în materie de decoraţiuni interioare,
servicii de proiectare privind decoraţiunile
interioare pentru birouri, servicii de proiectare
privind decoraţiunile interioare pentru locuinţe,
furnizarea unui site cu informaţii în
domeniul decoraţiunilor interioare, servicii de
design textil, consultanţă privind alegerea
materialelor pentru tapiţarea mobilierului
(decoraţiuni interioare), consultanţă privind
alegerea huselor detaşabile pentru mobilier
(decoraţiuni interioare), proiectare de jaluzele.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 08617
03/12/2019
DOINA-ELENA GEORGIAN,
STR. LT. GHEORGHE NEGEL
NR. 80, SECTOR 6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
VALENTIN-LIVIU GEORGIAN,
STR. LT. GHEORGHE NEGEL
NR. 80, SECTOR 6, BUCURESTI,
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)

(540)

M 2019 08618
03/12/2019
NICUSOR DUICA, TARLAUA 198,
JUD. DOLJ, COMUNA ROJISTE,
DOLJ, ROMANIA

Casadei Ouă ecologice
Ouă bio din ogradă!
(531)

Prisaca din sătuc
(531)

Clasificare Viena: 27.05.25; 26.01.16;
06.07.25; 29.01.15
(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
verde închis, verde deschis, mov, maro
închis, maro deschis, albastru, negru,
alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată) (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
───────

Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.11.12; 29.01.14
(591) Culori revendicate:gri, verde, negru,
galben
(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.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 08619
03/12/2019
NICUSOR DUICA, PARCELA
1,2,3,4, JUD. DOLJ, COMUNA
ROJISTE, DOLJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

Avicola Rojiste PROSPETIME
NATURALA Ouă
proaspete de la ţară !

M 2019 08620
03/12/2019
SORIN GRAPA, STR. SERG.
GHEORGHE LATEA NR. 14, BL.
C35, SC. B, AP. 97, SECTOR
6, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

PATRIOT GUARD
(531)

Clasificare Viena: 27.05.25; 27.07.01;
25.01.05; 06.07.25; 08.07.11; 05.07.02;
29.01.15
(591) Culori revendicate:roşu, galben, crem,
alb, verde închis, verde deschis, negru,
albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.

Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
24.11.25; 02.01.23; 29.01.12
(591) Culori revendicate:alb, bleumarin
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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.
45. 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)

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 08621
03/12/2019
ALBERT BUICAN, STR. MATEI
BASARAB NR. 3, BL. C1, ET. 3, AP.
16, JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
077191, ILFOV, ROMANIA

ECLIPSE SELECTION

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 08622
03/12/2019
TERAGLASS BISTRITA SRL, STR.
TARPIULUI NR. 27 A, JUDETUL
BISTRITA-NASAUD, BISTRITA,
420062, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

TeraGlass ferestre şi uşi
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.11
Culori revendicate:albastru, galben,
portocaliu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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, ţevi, tuburi și furtunuri flexibile, nu din
metal.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare și
construcție, conducte rigide, nu din metal, pentru
edificare,
asfalt, smoală, gudron și bitum, construcții
transportabile, nu din metal, monumente
nemetalice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea,
servicii
de
analiză
industrială
și
de
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a
programelor de calculator.

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 08623
03/12/2019
CORNELIA IULIANA BARBU,
JUDETUL DAMBOVITA, COMUNA
SLOBOZIA-MOARA NR. 576,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

GUSTUL MURĂTURILOR
DE ODINIOARĂ
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.02;
08.07.25; 29.01.15
(591) Culori revendicate:negru, rosu, galben,
alb, verde, portocaliu, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerţ cu murături şi legume
proaspete, procesate şi ambalate.
39. Ambalarea bunurilor.
40. Servicii de conservare a legumelor
proaspete.
42. Crearea şi menţinerea site-urilor web pentru
terţi.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 08624
03/12/2019
Intercontinental Great Brands
LLC, 100 DEFOREST AVENUE,
EAST HANOVER, NJ 07936,
STATELE UNITE ALE AMERICII
INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP.
31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

OREO MINIS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cacao, cacao şi băuturi pe bază de ciocolată
şi preparate pentru fabricarea acestor băuturi,
ciocolată, dulciuri, respectiv bomboane de
ciocolată, dulciuri (produse de cofetărie), biscuiţi,
napolitane, prăjituri, produse de patiserie,
produse de brutărie, produse din aluat gata de
copt, preparate pe bază de cereale, îngheţată
comestibilă, şi anume produse din îngheţată,
produse de cofetărie îngheţate, deserturi pe
bază de ciocolată, deserturi cu îngheţată,
deserturi preparate (produse de cofetărie),
produse de patiserie răcite, desrturi reci şi
anume deserturi pe bază de ciocolată, deserturi
cu îngheţată, deserturi preparate (produse de
cofetărie), ciocolată tartinabilă.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 08625
03/12/2019
Kraft Foods Schweiz Holding
Gmbh, CHOLLERSTRASSE 4,
ZUG, 6301, ELVEȚIA
INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP.
31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

MILKA STRAWBERRY
CHEESECAKE

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cacao, cacao şi băuturi pe bază de ciocolată
şi preparate pentru fabricarea acestor băuturi,
ciocolată, dulciuri, respectiv bomboane de
ciocolată, dulciuri (produse de cofetărie), biscuiţi,
napolitane, prăjituri, produse de patiserie,
produse de brutărie, produse din aluat gata de
copt, preparate pe bază de cereale, îngheţată
comestibilă, şi anume produse din îngheţată,
produse de cofetărie îngheţate, deserturi pe
bază de ciocolată, deserturi cu îngheţată,
deserturi preparate (produse de cofetărie),
produse de patiserie răcite, desrturi reci şi
anume deserturi pe bază de ciocolată, deserturi
cu îngheţată, deserturi preparate (produse de
cofetărie), ciocolată tartinabilă.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 08626
03/12/2019
LA GONDOLA INVEST S.R.L.,
STR. NICOLAE CARAMFIL NR.
2C, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, B-DUL DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

Marina del Golf

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Divertisment, servicii de agrement, servicii
pentru golf, servicii de divertisment legate de
jocul de golf,
închiriere de echipament de golf, producție de
emisiuni de televiziune, prezentare de programe
de
televiziune, divertisment televizat, activități
culturale, servicii de educație, instruire și
divertisment,
furnizare de divertisment multimedia printr-un
site internet, publicare de recenzii, publicare de
texte sub
formă de mijloace electronice, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, servicii
de divertisment furnizate prin transmisii continue
online, publicare de recenzii online în domeniul
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divertismentului, publicare online de ziare
electronice, publicarea de materiale multimedia
online, furnizare
online de reviste cu articole pe teme generale
care nu pot fi descărcate, furnizare de informații
despre
divertisment și evenimente de divertisment, în
rețele online și pe internet, furnizare de informații
despre
divertisment prin servicii de televiziune, de bandă
largă, fără fir și online, furnizare de programe
multimedia de divertisment prin servicii de
televiziune, de bandă largă, fără fir și online.
43. Servicii de restaurant și bar, servicii
contractuale de alimentație, servicii de
ospitalitate (cazare) temporară.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 08628
03/12/2019
SC PRO CONFORT WINDOWS
SRL, STR. AUREL VLAICU NR.
8A, JUDEŢUL ILFOV, COMUNA
AFUMAŢI, ILFOV, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2019 08627
03/12/2019
ALBERT BUICAN, STR. MATEI
BASARAB NR. 3, BL. C1, ET. 3, AP.
16, JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
077191, ILFOV, ROMANIA

pro confort
(531)
(511)

Clasificare Viena: 20.05.07; 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Construcţii de clădiri rezidenţiale şi
nerezidenţiale.
42. Crearea şi întreţinerea de site-uri web.

BASILESCU - RED
WINE COSMETIC LINE

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.

───────

(210)
(151)
(732)

───────

(540)

M 2019 08629
03/12/2019
MIHAI GRIGORAS, STR.
COSTACHE NEGRI BL. A7, SC. A,
AP. 7, JUDEŢUL BACĂU
, TÂRGU OCNA, BACĂU,
ROMANIA

THE MONKEYZ
(531)
(511)

Clasificare Viena: 03.05.19; 03.05.24;
26.04.15; 27.05.02; 27.05.24
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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41. Educaţie,

furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Creare şi menţinere web site.

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 08630
03/12/2019
SC CASA DE NEGUSTORI
COPOU SRL, STR. PRINCIPALA,
JUDEŢUL IAŞI, POPRICANI,
707380, IAȘI, ROMANIA

(740)

(540)

CASA DE
NEGUSTORI COPOU
(531)

Clasificare Viena: 02.01.04; 02.01.19;
25.01.05; 27.05.01
(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.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea, orez,
paste făinoase și tăieței, tapioca și sago, faină 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).
───────

M 2019 08631
03/12/2019
SC ROMPROFIX SRL, B-DUL
REPUBLICII, NR. 5, SC. 2, AP. 1,
CAM 1, JUD. CARAŞ - SEVERIN,
REŞIŢA, CARAȘ SEVERIN,
ROMANIA
ARIANA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
SRL, CALEA ARADULUI NR. 33,
AP.7, JUDEŢ TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629

DACUS
(531)

Clasificare Viena: 07.01.24; 27.05.02;
29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 08632
03/12/2019
ANCA & RALUCA SMYLE SRL,
DRUMUL JILAVEI NR. 17, LOT
2, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
NOMENIUS SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR. 1, ETAJ 2,
AP. 6, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021401, BUCUREȘTI, ROMANIA

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 08633
03/12/2019
SC GRUPUL MEDIA CAMINA
(GMC) SRL, BD. FICUSULUI NR.
44 A, CORP B, ET. 4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA
GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC)
SRL, SOS. BUCURESTI-PLOIESTI
NR. 73-81, VICTORIA PARK
- CORP B, ET. 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Anca & Raluca SMYLE
(531)

Clasificare Viena: 02.09.10; 26.02.12;
27.05.01; 29.01.15
(591) Culori revendicate:mov, portocaliu,
roşu, albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor 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 siteurilor web sau a programelor de televiziune
pentru cumpărături.
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).

Romantic Christmas
(531)

Clasificare Viena: 02.09.01; 09.07.15;
27.05.01; 27.05.07; 27.05.08; 27.05.10
(591) Culori revendicate:negru, roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Radiouri.
38. Difuzare de programe radio, difuzare de
programe prin internet, difuzare de programe
radio și de televiziune, difuzarea de muzică.
41. Divertisment.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 08634
03/12/2019
DENT ESTET CLINIC S.A. , ŞOS.
NORDULUI NR. 82-92,TRONSON
CONSTANCE, DEMISOL,
SECTORUL 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Divizia de Excelenţă în
Implantologie Dentară
(531)
(511)

Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
înfrumuseţare pentru oameni.

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
înfrumuseţare pentru oameni.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

Divizia de Excelenţă
în Estetica Dentară

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 08635
03/12/2019
DENT ESTET CLINIC S.A. , ŞOS.
NORDULUI NR. 82-92,TRONSON
CONSTANCE, DEMISOL,
SECTORUL 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Centru de Excelenţă pentru
Pregătire în Medicina
Dentară Pediatrică
(531)
(511)

Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

M 2019 08636
03/12/2019
DENT ESTET CLINIC S.A. , ŞOS.
NORDULUI NR. 82-92,TRONSON
CONSTANCE, DEMISOL,
SECTORUL 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(531)
(511)

Clasificare Viena: 26.04.18
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
înfrumuseţare pentru oameni.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 08637
03/12/2019
DENT ESTET CLINIC S.A. , ŞOS.
NORDULUI NR. 82-92,TRONSON
CONSTANCE, DEMISOL,
SECTORUL 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și
înfrumusețare pentru oameni.
───────

(210)
(151)
(732)

Divizia de Excelenţă
în Ortodonţie
(531)
(511)

Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
înfrumuseţare pentru oameni.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 08638
03/12/2019
DENT ESTET CLINIC S.A. , ŞOS.
NORDULUI NR. 82-92,TRONSON
CONSTANCE, DEMISOL,
SECTORUL 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Divizia DE Excelență în
Stomatologie Pediatrică
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.04.01; 26.04.09; 26.04.18
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

(540)

M 2019 08639
03/12/2019
DENT ESTET CLINIC S.A. , ŞOS.
NORDULUI NR. 82-92,TRONSON
CONSTANCE, DEMISOL, ET. 1,
SECTORUL 1
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Cod DE Integritate
în Medicina Dentară
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.04.01; 26.04.09; 26.04.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și
înfrumusețare pentru oameni.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 08640
03/12/2019
DENT ESTET CLINIC S.A. , ŞOS.
NORDULUI NR. 82-92,TRONSON
CONSTANCE, DEMISOL,
SECTORUL 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.04.01; 26.04.09; 26.04.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și
înfrumusețare pentru oameni.
───────

(540)

M 2019 08641
03/12/2019
DENT ESTET CLINIC S.A. , ŞOS.
NORDULUI NR. 82-92,TRONSON
CONSTANCE, DEMISOL,
SECTORUL 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Centru DE Excelență pentru
Pregătire în Medicina Dentară
(531)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și
înfrumusețare pentru oameni.
───────

Clinică DE Medicină
Dentară Integrată

(210)
(151)
(732)

(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.04.01; 26.04.09; 26.04.18

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 08642
03/12/2019
DENT ESTET CLINIC S.A. , ŞOS.
NORDULUI NR. 82-92,TRONSON
CONSTANCE, DEMISOL,
SECTORUL 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Divizia DE Excelență în
Tehnică Dentară Digitală
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.04.01; 26.04.09; 26.04.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și
înfrumusețare pentru oameni.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 08643
03/12/2019
DENT ESTET CLINIC S.A. , ŞOS.
NORDULUI NR. 82-92,TRONSON
CONSTANCE, DEMISOL,
SECTORUL 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Centru DE Excelență
în Management și
Educație Medicală

(591)

Culori revendicate:negru, roşu, alb,
verde, portocaliu, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii veterinare, servicii de îngrijire
sanitară şi de înfrumuseţare pentru persoane
şi animale, servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.04.01; 26.04.09; 26.04.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și
înfrumusețare pentru oameni.

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 08644
03/12/2019
S.C. SUIN FARM PERIS S.R.L.,
STR. CLADIRE FERMA NR. 2,
JUD. ILFOV, LOC. PERIS, ILFOV,
ROMANIA

SUIN FARM PERIŞ PERIŞ
GUSTUL CUNOSCUT DIN 1963
(531)

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 26.13.25; 05.03.13;
06.07.25; 06.19.01

M 2019 08645
03/12/2019
RO IMPEX COM 92 SRL, STR.
ION BREZOIANU NR. 15, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
S.C.P.I. MILCEV BURBEA, BDUL OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M 106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

faruno pizza fresca
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 11.01.22; 26.11.08; 08.07.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii oferite de pizzerii, servicii de
furnizare de alimente şi băuturi, servicii de
restaurant, servire de alimente şi băuturi pentru
oaspeţi în restaurante, servicii de bar, servicii
de cafenea, servicii de bufet, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), servicii de
cantină, servicii de catering care constau in
furnizarea de alimente şi băuturi, servicii de
restaurant cu autoservire, furnizare de alimente
şi băuturi pentru oaspeţi, furnizare de alimente
şi băuturi în restaurante şi baruri, furnizare de
alimente şi băuturi pentru oaspeţi în restaurante,
furnizare de alimente şi băuturi în bistro-uri,
pregătirea mâncărurilor şi a băuturilor, pregătirea
şi furnizarea de alimente şi băuturi destinate
consumului imediat, restaurante cu autoservire,
servicii ale bistro-urilor, servicii ale barurilor,
servicii de consultanţă cu privire la prepararea
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mâncării, servicii de consultanţă cu privire
la tehnici de coacere, servicii de mâncare
la pachet, servicii de ospitalitate (alimente şi
băuturi), servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de restaurant în cadrul hotelurilor,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servire de alimente şi
băuturi, servire de alimente şi băuturi pentru
oaspeţi, servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de pensiune, rezervări la
pensiuni, servicii hoteliere, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), cazare
temporară, organizare şi furnizare de cazare
temporară, furnizare de cazare temporară pentru
oaspeţi, cazare temporară la hoteluri şi moteluri,
rezervări pentru cazare temporară, servicii de
recepţie pentru cazare temporară (gestionarea
sosirilor şi plecărilor), servicii de ospitalitate
(cazare), servicii de cazare pentru evenimente,
servicii de cazare pentru vacanţe, închiriere
de camere, spaţii pentru festivităţi şi facilităţi
temporare de birou şi reuniuni.

(591)
(511)

Culori revendicate:roşu, negru, gri, alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

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

(540)

M 2019 08646
03/12/2019
CS "GLORIA 2018" BISTRITANASAUD, PIATA PETRU RARES
NR. 1-2, JUD. BISTRITA-NASAUD,
BISTRITA, 420080, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

M 2019 08647
03/12/2019
NICOLAE SARE-ALBĂ, STR.
CREMENIŢA NR. 86, SC. 2, AP.
7, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, 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

GINOTECA
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de restaurant, bistro şi baruri, servicii oferite de
baruri și cafenele, servicii constând în furnizarea
de băuturi.
───────

CLUBUL SPORTIV
GLORIA 2018 junior
BISTRIŢA-NĂSĂUD
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.11.08; 24.01.15; 29.01.14
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 08648
03/12/2019
CS "GLORIA 2018" BISTRITANASAUD, PIATA PETRU RARES
NR. 1-2, JUD. BISTRITA-NASAUD,
BISTRITA, 420080, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

CLUBUL SPORTIV GLORIA
2018 BISTRIŢA-NĂSĂUD
Echipa de suflet a bistriţenilor
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.11.07; 24.01.15
(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
───────

M 2019 08653
03/12/2019
CONTACT TRIDENT S.R.L., STR.
GĂRII NR.193C, JUD. ARGEŞ
COMUNA SCHITU GOLEŞTI, SAT
LĂZĂREŞTI, 117653, ARGEȘ,
ROMANIA
INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINȚEI NR. 39,
AP. 12, JUDEȚUL MUREȘ,
TÂRGU MUREȘ, 540543, MUREȘ,
ROMANIA

LCT one day delivery
(531)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.04;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcăbile,
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.
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizarea de călătorii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2019 08655
03/12/2019
SC DONI VOIAJ HOTELS SRL,
STR. TRANDAFIRULUI NR. 86C,
JUDEȚUL DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

HOTEL HO2
POIANA MARULUI

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii hoteliere.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 08656
03/12/2019
MOBILE EXPRESS
COMMUNICATION SRL, B-DUL
TINERETULUI NR. 29, BLOC
19, SC. A, AP. 2, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
LUPSA SI ASOCIATII SRL ,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ET. 1, BIROU 1.02, SECTOR 5
, BUCUREŞTI, 050726 ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

AhaStyle

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Ceasuri inteligente, huse pentru telefoane,
huse pentru telefoane inteligente, huse pentru
telefoane (special adaptate), huse din piele

pentru telefoane mobile, huse din piele
pentru telefoane inteligente, huse de tip flip
pentru telefoane mobile, huse din pânză
sau material textil pentru telefoane mobile,
huse pentru tablete, huse din piele pentru
tablete, curele pentru telefonul mobil, curele
pentru camere foto, cabluri prelungitoare,
cabluri USB, cabluri audio, cabluri optice,
cabluri telefonice, cabluri Ethernet, cabluri
electronice, cabluri electrice, cabluri pentru
calculatoare, cabluri de telecomunicații, cabluri
și fire, cabluri de conectare, conectori de
cabluri, cabluri pentru boxe, cabluri pentru
sincronizarea datelor, cabluri USB pentru
telefoane mobile, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, încărcătoare de baterii pentru laptopuri, Încărcătoare de baterii de telefoane mobile
destinate utilizării în vehicule, încărcătoare fără
fir, încărcătoare de baterii pentru calculatoare
tabletă, încărcătoare de baterii pentru telefoane
mobile.
14. Curele pentru ceasuri de mână, curele de
ceas, curele de ceas din metal, piele sau
plastic, curele de ceas din nailon, curele de
ceas din piele, curele de încheietură pentru
ceasuri, curele din materiale sintetice pentru
ceasuri, curele din piele pentru ceas, curele
din plastic pentru ceasuri, curele pentru ceas,
nu din piele, curele pentru ceasuri din clorură
de polivinil, ceasuri, ceasuri mecanice, ceasuri
digitale, ceasuri electrice, piese pentru ceasuri.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceasuri inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu huse pentru telefoane,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu huse pentru telefoane inteligente, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu huse
pentru telefoane (special adaptate), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu huse din
piele pentru telefoane mobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu huse din piele
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu huse de tip flip
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu huse din pânză sau
material textil pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu huse pentru
tablete, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu huse din piele pentru tablete, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu curele
pentru telefonul mobil, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu curele pentru camere
foto, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cabluri prelungitoare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cabluri USB, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cabluri audio, servicii de vânzare cu
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amănuntul în legătură cu cabluri optice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cabluri
telefonice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cabluri Ethernet, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cabluri
electronice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cabluri electrice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cabluri pentru
calculatoare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cabluri de telecomunicații, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cabluri și fire, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cabluri
de conectare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu conectori de cabluri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cabluri
pentru boxe, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cabluri pentru sincronizarea datelor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cabluri USB pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu
încărcătoare de baterii pentru telefoane, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încărcătoare de baterii pentru laptop-uri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încărcătoare de baterii de telefoane mobile
destinate utilizării în vehicule, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu încărcătoare fără
fir, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu încărcătoare de baterii pentru calculatoare
tabletă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu curele pentru ceasuri
de mână, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu curele de ceas, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu curele
de ceas din metal, piele sau plastic, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu curele
de ceas din nailon, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu curele de ceas din
piele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu curele de încheietură pentru ceasuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu curele din materiale sintetice pentru ceasuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu curele din piele pentru ceas, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu curele din
plastic pentru ceasuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu curele pentru ceas,
nu din piele, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu curele pentru ceasuri din clorură
de polivinil, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceasuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceasuri mecanice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ceasuri digitale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceasuri electrice, servicii de

vânzare cu amănuntul în legătură cu piese
pentru ceasuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ceasuri inteligente, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
huse pentru telefoane, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu huse pentru
telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu huse pentru
telefoane (special adaptate), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu huse din piele
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul
online în legătură cu huse din piele pentru
telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu huse de tip
flip pentru telefoane mobile, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu huse din
pânză sau material textil pentru telefoane mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu huse pentru tablete, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu huse
din piele pentru tablete, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu curele pentru
telefonul mobil, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu curele pentru camere
foto, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cabluri prelungitoare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cabluri USB, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cabluri audio, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cabluri optice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cabluri telefonice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cabluri Ethernet, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cabluri
electronice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cabluri electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cabluri pentru calculatoare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cabluri
de telecomunicații, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cabluri și fire,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cabluri de conectare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
conectori de cabluri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cabluri
pentru boxe, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cabluri pentru sincronizarea
datelor, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cabluri USB pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu încărcătoare de baterii pentru
telefoane, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu încărcătoare de baterii
pentru laptop-uri, servicii de vânzare cu
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amănuntul online în legătură cu încărcătoare de
baterii de telefoane
mobile destinate utilizării în vehicule, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu încărcătoare fără fir, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu încărcătoare
de baterii pentru calculatoare tabletă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
încărcătoare de baterii pentru telefoane mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu curele pentru ceasuri de mână,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu curele de ceas, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu curele de
ceas din metal, piele sau plastic, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
curele de ceas din nailon, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu curele de
ceas din piele, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu curele de încheietură pentru
ceasuri, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu curele din materiale sintetice
pentru ceasuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu curele din piele pentru
ceas, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu curele din plastic pentru ceasuri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu curele pentru ceas, nu din piele,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu curele pentru ceasuri din clorură
de polivinil, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ceasuri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ceasuri
mecanice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ceasuri digitale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ceasuri electrice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu piese pentru
ceasuri.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 08657
03/12/2019
HARLES MAN SRL, STR.
MIGDALILOR NR. 19A, JUDEȚUL
ILFOV, PANTELIMON, 077145,
ILFOV, ROMANIA

Furrish FOR YOUR
FOREVER FRIEND
(531)

Clasificare Viena: 03.01.06; 03.01.08;
26.02.03; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
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.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
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