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Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 03841

(151)
06/06/2019

(732)
SC EDITURA MEDIAFAX SRL

(540)
30 de ani de Romanie libera si
democratica

2 M 2019 03842

06/06/2019

SC EDITURA MEDIAFAX SRL

30 de ani de Romanie
democratica

3 M 2019 04169

06/06/2019

ŞTEFAN CĂLIMAN

COME PLAY THE GAME NOT
THE VIDEO GAME

4 M 2019 04174

06/06/2019

Persoana fizica autorizata Lupea Lăbuțe Rasfățate
Carmen

5 M 2019 04175

06/06/2019

SC SENTOSA IMPEX SRL

merinde

6 M 2019 04176

06/06/2019

S.C. LOJOTE S.R.L.

intoXicated

7 M 2019 04177

06/06/2019

OLIVER ARGHIRESCU

FELIATA

8 M 2019 04178

06/06/2019

STEFAN MORAR

M. Ioana

9 M 2019 04179

06/06/2019

S.C. MON AMI S.R.L.

mon ami

10 M 2019 04180

06/06/2019

IOAN ION

TB TRANSYLVANIA
BYZANTINE

11 M 2019 04181

06/06/2019

SC SENTOSA IMPEX SRL

casa cu merinde

12 M 2019 04182

06/06/2019

Infodesign Group SA

Crosul IT-istilor / Log out, Shut
down, Go run

13 M 2019 04183

06/06/2019

ARTIROM PRO SRL

ARAX

14 M 2019 04184

06/06/2019

MOBIL SPACE FOOD SRL

Big One Best Quality Fast-Food

15 M 2019 04185

06/06/2019

S.C. INDUSTRIAL SOFTWARE
S.R.L.

SM@RT CITY P@RKING –
SISTEM INTELIGENT PENTRU
MANAGEMENTUL PARCĂ
RILOR URBANE

16 M 2019 04186

06/06/2019

STEFAN DANIEL DAVID

Cand iti este cel mai greu, noi te
ajutam ! www.funerare.srl

17 M 2019 04187

06/06/2019

ANTMAR BLUE SRL

escent PARFUMURI

18 M 2019 04188

06/06/2019

S.C. B.D.G. IMPORT S.R.L.

lot.k

19 M 2019 04189

06/06/2019

IULIA-FLORINA PATNAIK
ASIT PATNAIK

dar link

20 M 2019 04190

06/06/2019

ARTIROM PRO SRL

VOLT ROMANIA

21 M 2019 04191

06/06/2019

ALEXIAROM S.R.L.

Casa Codrenească cu bunătăți

22 M 2019 04192

06/06/2019

SC BS SPORT SRL

SHRED HER Body Pak

23 M 2019 04193

06/06/2019

SOLE DESIGN SRL

LERETIC

2
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
24 M 2019 04194

(151)
06/06/2019

(732)
ROMULUS-CONSTANTIN
ZIDARU

25 M 2019 04195

06/06/2019

CRISTIAN-IONUȚ TUDORACHE Kastel Group

26 M 2019 04196

06/06/2019

STAN IOANA-SELENA
FLORIN DOBRE

FIDASoft

27 M 2019 04197

06/06/2019

LEDONS SERVICE COMPANY
SRL

DECOR PENTRU COPII
încurajează creativitatea

28 M 2019 04198

06/06/2019

V LUXURY & FINEST QUALITY V LUXURY FURS finest quality
FURS SRL

29 M 2019 04199

06/06/2019

MARIUS DOBRIN

auto smart

30 M 2019 04200

06/06/2019

OCTAVIAN MINCU

Matteo Giuliani

31 M 2019 04201

06/06/2019

CATALIN-FLOREA POPA

MDG MAGAZINUL de GENE

32 M 2019 04202

06/06/2019

HUNT TRAINING SRL

hr Hunt Training

33 M 2019 04203

06/06/2019

CIPRIAN MANEA

UNPI

34 M 2019 04204

06/06/2019

ARCTOS INNOVATIONS SRL

3

(540)
DAROVI Gustul perfect
echilibrat!
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(511)

M 2019 03841
06/06/2019
SC EDITURA MEDIAFAX
SRL, CALEA MOSILOR NR.
59, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

30 de ani de Romanie
libera si democratica

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Panouri publicitare din hârtie sau carton,
albume, almanahuri, invitatii (papetărie), atlase,
bannere din hârtie, schiţe / planuri, suporturi
pentru cărţi, cărţi broşate, semne de cărţi,
cărţi, fanioane din hârtie, calendare, pânze
pentru picture, cataloage, cromolitografii (în
mai multe culori), dosare pentru documente
(papetărie), publicaţii, tipărituri, fotografii,
galvanotipie, gravuri, plicuri (papetărie), fluturaşi
publicitari, mape pentru hârtii / dosare din
plastic pentru hârtii, formulare tipărite, hărţi
geografice, tipărituri grafice, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, felicitări (tipărite), etichete
din hârtie sau carton, registre (cărţi), lucrări
de artă litografică, litografii, reviste (publicaţii
periodice), copii multiplicate (papetărie),
manuale (ghiduri] / ghiduri (manuale), buletine
informative, ziare, agende, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, broşuri, ecusoane cu nume
(articole de birou), prespapieruri, publicaţii
periodice, gravuri fotografice, suporturi de
fotografii, fotografii (tipărite), ilustraţii, placarde
din hârtie sau carton, portrete, timbre poştale,
cărţi postale, postere, materiale tipărite, publicaţii
tipărite, tipărituri (gravuri), prospecte, papetărie.
38. Telecomunicaţii, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
servicii de baze de date electronice
publice (servicii de telecomunicaţii), difuzarea
prin intermediul televiziunii prin cablu,
informaţii despre telecomunicaţii, servicii
de agenţie de presă, furnizarea de
forumuri online, difuzarea prin intermediul
radioului, comunicaţii radio, transmiterea prin
satelit, flux continuu (streaming) de date,
închirierea echipamentului de telecomunicaţii,
servicii de teleconferinţă, difuzarea prin
intermediul televizorului, transmiterea e-

mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fişierelor digitale, transmisia video
la cerere, servicii de videoconferinţă, transmisia
fără fir (wireless).
40. Servicii de fotoculegere, developarea
filmelor fotografice, imprimare fotografică,
fotogravură, tipărire (imprimare), procesarea
filmelor cinematografice.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distributţe de
filme, informaţii despre educaţie, tehnoredactare
computerizată electronică, informaţii despre
divertisment, producţii de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescărcabile,
prin servicii video la cerere, organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoana, servicii de punere în pagină, altele
decât pentru scop publicitar, servicii de studiouri
de film, servicii de reporteri de ştiri, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
raportare fotografică, fotografie, publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea
şi susţinerea de seminarii, organizarea şi
susţinerea de simpozioane, predare / servicii
educaţionale / servicii de instruire, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, meditaţii, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrirerea de
texte.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(511)

M 2019 03842
06/06/2019
SC EDITURA MEDIAFAX
SRL, CALEA MOSILOR NR.
59, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

30 de ani de Romanie
democratica

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Panouri publicitare din hârtie sau carton,
albume, almanahuri, invitaţii (papetărie), atlase,
bannere din hârtie, schiţe/planuri, suporturi
pentru cărţi, cărţi brosate, semne de cărţi,
cărţi, fanioane din hârtie, calendare, pânze
pentru picture, cataloage, cromolitografii în
mai multe culori, dosare pentru documente
(papetărie), publicaţii, tipărituri, cărţi, fotografii,
galvanotipie, gravuri, plicuri (papetărie), fluturaşi
publicitari, mape pentru hârtii/dosare din
plastic pentru hârtii, formulare tipărite,
hărţi geografice, tipărituri grafice, reproduceri
grafice, reprezentari grafice, felicitari (tipărite),
etichete din hârtie sau carton, registre
(cărţi), lucrări de artă litografica, litografii,
reviste (publicaţii periodice), copii multiplicate
(papetărie), manuale (ghiduri)/ghiduri (manual),
buletine informative, ziare, agende, tablouri
(picture), cu sau fără ramă, broşuri, ecusoane cu
nume (articole de birou), prespapieruri, publicaţii
periodice, gravuri fotografice, suporturi de
fotografii, fotografii (tiparite), ilustraţii, placarde
din hârtie sau carton, portrete, timbre poştale,
cărţi postale, postere, materiale tiparite, publicaţii
tipărite, tipărituri (gravure), prospecte, papetărie.
38. Telecomunicaţii, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
servicii de baze de date electronice
publice (servicii de telecomunicaţii), difuzarea
prin intermediul televiziunii prin cablu,
informaţii despre telecomunicaţii, servicii
de agenţie de presă, furnizarea de
forumuri online, difuzarea prin intermediul
radioului, comunicatii radio, transmiterea prin
satelit, flux continuu (streaming) de date,
închirierea echipamentului de telecomunicaţii,
servicii de teleconferinţă, difuzarea prin
intermediul televizorului, transmiterea e-

mailurilor, transmiterea felicitarilor online,
transmiterea fişierelor digitale, transmisia video
la cerere.
40. Servicii de fotoculegere, developarea
filmelor ffotografice, imprimare fotografică,
fotogravură, tipărire (imprimare), procesarea
filmelor cinematografice.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi sustinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuţie de
filme, informaţii despre educaţie, tehnoredactare
computerizată electronică, informaţii despre
divertisment, producţii de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescarcabile,
prin servicii video la cerere, organizarea
şi sustinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, servicii de punere în pagină, altele
decât pentru scop publicitar, servicii de studiouri
de film, servicii de reporteri de ştiri, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescarcabile, furnizarea online de muzică,
nedescarcabilă, furnizarea online de imagini
video, nedescarcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
raportare fotografică, fotografie, publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea
şi susţinerea de seminarii, organizarea şi
susţinerea de simpozioane, predare/servicii
educaţionale/servicii de instruire, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescarcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, meditaţii, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrirerea de
texte.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04169
06/06/2019
ŞTEFAN CĂLIMAN, STR. DR.
IACOB FELIX NR. 97, BL. 17A, SC.
2, ET. 2, AP. 45, SECTOR 1
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI

COME PLAY THE GAME
NOT THE VIDEO GAME

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

(531)

Clasificare Viena: 03.06.03; 26.04.15;
26.04.18; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.13
(591) Culori revendicate:mov, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
publicitate în domeniul de activitate,inclusiv prin
pagina web, pentru servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru animale, publicitate
pentru servicii de coafură canină.
44. Servicii de igienă și de îngrijire a frumuseții
pentru animale, servicii de coafură canină.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04175
06/06/2019
SC SENTOSA IMPEX SRL, NR.
286, JUDEŢUL SĂLAJ, HIDA,
457174, SĂLAJ, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04174
06/06/2019
Persoana fizica autorizata
Lupea Carmen, BULEVARDUL
1 DECEMBRIE 1918 NR. 277,
APARTAMENT 13, JUD. MUREŞ,
TÂRGU MUREŞ, MUREȘ,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ, NR. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382

Lăbuțe Rasfățate

merinde
(531)

Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02
(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,
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

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
06/06/2019

conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04176
06/06/2019
S.C. LOJOTE S.R.L., STR. POET
GR. ALEXANDRESCU NR. 1,
BL. E7, PARTER, AP. 1, JUD.
DÂMBOVIŢA, TÂRGOVIŞTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

intoXicated
(531)

Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
───────

(540)
(511)

M 2019 04177
06/06/2019
OLIVER ARGHIRESCU, BDUL.
FICUSULUI NR. 38B, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

FELIATA

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).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04178
06/06/2019
STEFAN MORAR, STR. VIILOR
NR. 90B, COM. CUZDRIOARA,
JUD. CLUJ , SAT CUZDRIOARA,
CLUJ, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

M. Ioana
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
24.17.02; 29.01.01
(591) Culori revendicate:portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Produse de patiserie şi cofetărie, pâine,
crutoane, pesmet şi produse de brutărie, pâine
artizanală, baghete, franzela, chifle, minichifle,
preparate pe bază de cereale, gustări pe
bază de cereale, gustări pe bază de orez,
alimente pe bază de ovăz, torturi, prăjituri,
tarte, prăjiturele, plăcinte, îngheţată, biscuiţi,
batoane de cereale bogate în proteine, turte
din mălai dulce, turtă dulce, bomboane, rulouri,
cornuri, cornuleţe, croissant-uri, cuib de viespe
(prăjitură), chec, cozonac, cozonac nemţesc,
baigli (produs de cofetărie), saleuri, covrigei
fragezi, covrig polonez, foietaje, pateuri cu
brânză, prăjitură cu branză, prăjiturele cu
orez, turte de orez, brânzoaica, specialităţi de
patiserie cu susan, cu musli, cu caşcaval,
cu mac, cu sare, strudel, pateuri (produse
de patiserie, covrigi, batoane de ciocolată,
iaurt îngheţat, produse pe bază de îngheţată,
şerbet, cremă de vanilie, ciocolata, biscuiţi,
turtă dulce, praline, trufe (produse de cofetărie),
caramele, bezele moi (produse de cofetărie),

dulciuri pentru decorarea pomilor de Crăciun,
nuga, fondante (dulciuri), glazură de torturi,
marţipan, clătite, jeleuri de fructe (dulciuri), gofre,
blaturi de tort, budinci, mălai dulce, deserturi
preparate (produse de cofetărie), produse de
cofetărie congelate, produse de cofetărie pe
bază de produse lactate, sosuri de fructe, sosuri
pentru îngheţată, decoraţiuni din ciocolată pentru
articole de cofetărie, dulciuri pentru decorarea
prăjiturilor, plăcinte, sandwich-uri, pizza, burgeri,
chifle, sosuri pentru salate, floricele de porumb,
porumb copt, băuturi pe bază de ciocolată,
cacao sau cafea, băuturi pe bază de ceai,
mâncăruri preparate (sau gătite) pe bază de
paste, de paste alimentare sau de orez, făină
de uz alimentar şi preparate de cereale, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, condimente, ierburi conservate,
mirodenii, gheaţă, ciocolată, maioneză, sosuri
pentru salate, făinuri, amestecuri de făină, făină
de ovaz, de orz, făină de soia, de mei, de grâu, de
porumb, secară, orez, tapioca, de nuci, fasole,
de muştar, cartofi, mix de condimente, alimente
făinoase, paste făinoase, fulgi din cereale,
seminţe de in, de cânepă pentru consum uman,
ierburi (condimente), seminţe procesate.
35. Regruparea in avantajul terţilor de produse
alimentare, a produselor de brutărie, patiserie,
cofetărie, gelaterie, comercializare cu amănuntul
şi vânzare online de produse din clasele 29,
30, 32 (exceptând transportul lor), permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori), publicitate online pe o reţea de
computere, organizarea de expoziţii şi târguri în
scopuri comercial, publicitar şi de promovare,
publicitate în aer liber, prezentarea produselor in
medii de comunicare pentru retail, demonstraţii
cu produse, aranjarea vitrinelor, distribuirea
eşantioanelor, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet şi livrare la domiciuliu.
43. Servicii oferite de un restaurant (alimentaţie),
servicii de servire privind restaurante cu
autoservire, restaurante cu servire rapidă şi
permanenta (snack-baruri, fast-food, catering şi
pentru acasă (takeaway service), comanda la
pachet, cofetării, cafe-restaurante, servicii de
bar, snakebar, saloane de ceai, pregătire de
gustări şi de mâncăruri cu servire la pachet,
terasa, gradina de vară, cafenea, cofetărie,
furnizare de facilităţi pentru nunţi, petreceri şi
dans (spaţiu), servicii de organizare de banchete
(spaţiu), servicii de Cocktail Bar, furnizare
de facilitaţi de uz general pentru întâlniri,
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conferinţe şi expoziţii (spaţiu), închiriere de sălí
de conferinţe, servicii de informare, consiliere,
management şi consultanţă referitoare la
cele menţionate anterior.

(210)
(151)
(732)

───────
(740)
(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 04179
06/06/2019
S.C. MON AMI S.R.L., STR.
SOARELUI NR. 2, JUD. NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ, NEAMȚ,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

mon ami

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
───────

(540)

(591)

M 2019 04180
06/06/2019
IOAN ION, STR. TRAIAN NR. 36,
AP. 2, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
500332, BRAȘOV, ROMANIA
M.D.P. RIGHTS AGENCY S.R.L.,
STR. LUNGĂ NR. 270, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, 500450

TB TRANSYLVANIA
BYZANTINE

Culori revendicate:roşu cărămiziu,
galben muştar
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04181
06/06/2019
SC SENTOSA IMPEX SRL, NR.
286, JUDEŢUL SĂLAJ, HIDA,
457174, SĂLAJ, ROMANIA

casa cu merinde
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(531)
(511)

Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.02
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,
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,
administraţie comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2019 04182
06/06/2019
Infodesign Group SA, STR.
GUTENBERG NR. 6, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Crosul IT-istilor / Log
out, Shut down, Go run

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizarea de evenimente sportive,
producție de evenimente sportive, coordonare
de evenimente sportive, organizare de competiții
sportive și evenimente sportive, organizare de
evenimente sportive și de competiții sportive,
organizare de competiții și evenimente sportive,
organizare de evenimente și competiții sportive,
organizare și coordonare de evenimente
sportive, organizare de evenimente sportive și
culturale comunitare, furnizarea de informatii
legate de evenimente sportive.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04183
06/06/2019
ARTIROM PRO SRL, STR.
BUCEGI NR. 45, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 012314,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ARAX

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, extinctoare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04184
06/06/2019
MOBIL SPACE FOOD SRL, STR.
STEFAN CEL MARE NR. 34,
JUDEŢ ARAD, CHIŞINEU CRIŞ,
ARAD, ROMANIA
LABIRINT AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. CORIOLAN PETREANU
NR. 28, JUDEŢUL ARAD, ARAD,
310151

Big One Best
Quality Fast-Food
(531)

Clasificare Viena: 02.09.18; 02.09.20;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24
(591) Culori revendicate:portocaliu, roşu
închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentaţie publică prin
restaurante, baruri, servicii de catering.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04185
06/06/2019
S.C. INDUSTRIAL SOFTWARE
S.R.L., BDUL. MIHAI VITEAZU NR.
2, ET. 1-3, JUDEŢ SIBIU, SIBIU,
550365, SIBIU, ROMANIA

SM@RT CITY P@RKING
– SISTEM INTELIGENT
PENTRU MANAGEMENTUL
PARCĂ RILOR URBANE

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software de calculator (programe).

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04186
06/06/2019
STEFAN DANIEL DAVID, STR.
HUEDIN NR. 6, BL. M1/2, SC.
1, AP. 1, PARTER, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Cand iti este cel mai greu, noi
te ajutam ! www.funerare.srl
(531)

Clasificare Viena: 24.13.17; 24.13.24;
24.13.25; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04187
06/06/2019
ANTMAR BLUE SRL, ALEEA
ORNAMENTULUI NR. 4, BL. E8,
SC. 2, ET. 4, AP. 39, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 26.01.01; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────

(210)
(151)
(732)

escent PARFUMURI
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

(540)

dar link

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04188
06/06/2019
S.C. B.D.G. IMPORT S.R.L., STR.
TURDA NR. 125, BL. 3, SC. 1, ET.
8, AP. 32, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

lot.k

M 2019 04189
06/06/2019
IULIA-FLORINA PATNAIK, STR.
TOPOLOVĂȚ NR. 8, BL. TD20,
SC. A, ET. 5, AP. 32, SECTOR 6,
MUN. BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ASIT PATNAIK, STR. COMANDOR
E. BOTEZ NR. 38, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 25.01.06; 01.01.05;
19.01.04; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.14
(591) Culori revendicate:albastru, alb, galben,
roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase și semiprețioase,
ceasornice și instrumente pentru măsurarea
timpului.
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, articole de papetărie și de birou, cu
excepția mobilei, adezivi pentru papetărie sau
de uz casnic, materiale de desen și materiale
pentru artişti, pensule, materiale didactictice și
educative, folii de plastic pentru documente, folii
și pungi pentru ambalat și împachetat, caractere
tipografice, forme de tipar.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.
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21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de

bucătărie, vase de gătit și articole pentru masă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii, cu excepția pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curățare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și lut.
27. Covoare, carpete, preșuri (covorașe) și
protecții pentru pardoseli, linoleumuri și
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agățate pe pereți (nu din
material textil).
28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și de sport, decorațiuni pentru pomul
de Crăciun.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04190
06/06/2019
ARTIROM PRO SRL, STR.
BUCEGI NR. 45, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 012314,
BUCUREȘTI, ROMANIA

VOLT ROMANIA
(531)

Clasificare Viena: 14.01.10; 01.15.03;
24.17.25; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru

înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
Suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator.
35. Publicitate,
administrație
comercială,
gestionarea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou, servicii asociate
magazinelor de vânzări cu amănuntul, servicii
asociate vânzării cu amănuntul sau engross, în retail respectiv în mediul online,
vânzări on-line, servicii comenzi on-line,
precum şi vânzări on line engros sau cu
amănuntul, servicii privind prezentarea generală
a mărfurilor şi produselor, regruparea în
avantajul terţilor a produselor: aparatură, piese
și instalații electrice și electronice, hardware,
software, comunicații, audiovideo, materiale,
produse, accesorii și consumabile electrice
și electrocasnice (exceptând transportul lor),
servicii de comerț online și retail prin magazine
specializate al produselor din clasele 7, 8, 9, și
11, servicii de comenzi online.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04191
06/06/2019
ALEXIAROM S.R.L., BD.
BUCUREȘTI NR. 35A, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430012, MARAMUREȘ, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP. 3, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430293, ROMANIA

Casa Codrenească cu bunătăți
(531)

Clasificare Viena: 07.01.09; 11.01.22;
26.02.01; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Orez, paste făinoase și tăieței, făină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, oțet, sosuri și alte
condimente.
35. Publicitate, administrație comercială.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04192
06/06/2019
SC BS SPORT SRL, STR.
BÎRZAVA NR. 61, JUDEŢUL TIMIŞ,
GIROC, TIMIȘ, ROMANIA
ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR. 33,
AP. 7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

SHRED HER Body Pak
(531)

Clasificare Viena: 02.09.23; 26.11.03;
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:galben, negru, mov
deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse naturale şi farmaceutice, preparate
cu oligoelemente pentru consumul uman,
suplimente nutritive, suplimente alimentare pe
bază de propolis, suplimente alimentare pe
bază de minerale, suplimente alimentare pe
bază de drojdie, suplimente minerale dietetice
de uz uman, suplimente alimentare pe bază
de enzime, suplimente alimentare pe bază
de lecitină, suplimente alimentare pe bază de
glucoză, suplimente alimentare
realizate în principal din minerale, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
suplimente alimentare pe bază de seminţe
de in, suplimente alimentare pe bază de
lăptişor de matcă, suplimente alimentare
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
suplimente alimentare pe bază de germeni de
grâu, preparate pe bază de vitamine sub formă
de suplimente alimentare, suplimente alimentare
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pe bază de ulei de seminţe de in, antioxidanţi,
băuturi pe bază de vitamine, băuturi (suplimente
dietetice), fibre dietetice, nutraceutice utilizate
ca supliment dietetic, suplimente alimentare
antioxidante, substituţi alimentari sub formă
de prafuri, suplimente alimentare pe bază
de albumină, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare şi dietetice, suplimente
dietetice pentru consumul uman, suplimente pe
bază de vitamine, suplimente nutritive pe bază
de alginat, suplimente vitaminice şi minerale.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
regruparea în avantajul terţilor a produselor din
clasa 5 (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod şi servicii de informare comercială a
consumatorilor, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, administrarea magazinelor.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

DAROVI Gustul
perfect echilibrat!

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04193
06/06/2019
SOLE DESIGN SRL , SOS.
BUCUREȘTI-TARGOVIȘTE NR.
4A, CLADIREA C2, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

LERETIC
(531)

Clasificare Viena: 03.07.19; 27.05.01;
27.05.17
(591) Culori revendicate:roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte și
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────

M 2019 04194
06/06/2019
ROMULUS-CONSTANTIN ZIDARU,
STR. FS, JUDEȚUL CALARASI,
SAT ȘTEFĂNEȘTI, COM. ILEANA,
CĂLĂRAȘI, 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

(531)

Clasificare Viena: 01.01.05; 03.09.01;
24.09.05; 24.17.02; 27.05.01; 27.05.17
(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).
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, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04195
06/06/2019
CRISTIAN-IONUȚ TUDORACHE,
STR. LANULUI NR. 17B, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, 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

9. Suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut.
42. Crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

Kastel Group
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
07.01.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, servicii financiare,
finanţare pentru autovehicule, servicii de
închiriere cu opţiune de cumpărare, servicii de
consiliere şi consultanţă financiară.
39. Servicii de leasing de autovehicule (cu
excepţia celor finanţate pentru achiziţia în rate),
servicii de închiriere de autovehicule.

(540)

M 2019 04197
06/06/2019
LEDONS SERVICE COMPANY
SRL, STR. VALEA UNGURULUI
NR. 84D, JUDEŢUL HUNEDOARA,
VULCAN, HUNEDOARA, 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

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04196
06/06/2019
STAN IOANA-SELENA, STR.
CORNISEI NR. 14, BL. B33, SC.
4, ET. 1, AP. 4, JUD. CĂLĂRAŞI,
CĂLĂRAŞI, ROMANIA
FLORIN DOBRE, STR. DELEA
VECHE NR. 24, BL. C, SC. 1,
ET. 7, AP. 27-7A, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

FIDASoft

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

DECOR PENTRU COPII
încurajează creativitatea
(531)

Clasificare Viena: 07.01.24; 26.01.03;
26.01.16; 26.01.18; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin
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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 ridicata.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04198
06/06/2019
V LUXURY & FINEST QUALITY
FURS SRL, STR. VLĂHIŢA NR. 1,
BL. PM18BUS, SC. B, ET. 9, AP.
123, 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

V LUXURY FURS finest quality
(531)
(591)

Clasificare Viena: 24.01.05; 24.01.20;
27.05.01; 27.05.21; 29.01.12; 05.03.13
Culori revendicate:negru, galben auriu

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
ale agenţiilor de import export, regruparea la
un loc, în folosul terţilor, a unei game variate
de bunuri în special a blănurilor (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
le vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vănzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
al cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04199
06/06/2019
MARIUS DOBRIN , BD. NICOLAE
GRIGORESCU NR. 129, AP.
5, SECTOR 3,, BUCUREŞTI,
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

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04200
06/06/2019
OCTAVIAN MINCU , ALEEA LIVEZI
NR. 17, JUDEŢUL PRAHOVA,
CÂMPINA, ROMANIA

Matteo Giuliani
(531)
(511)

Clasificare Viena: 01.01.02; 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte.
───────

auto smart
(531)

Clasificare Viena: 03.01.08; 03.06.25;
26.04.03; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații, curățare și spălare a autovehiculelor,
vulcanizare de
anvelope de automobil (reparații), întreținere,
service și reparare de vehicule, întreținere și
reparații de
vehicule cu motor, reparare și întreținere de
vehicule cu motor și de piese ale acestora.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04201
06/06/2019
CATALIN-FLOREA POPA, BD.
REPUBLICII NR. 25, BL. 25, SC.
1, ET. 2, AP. 7, JUDEŢUL GORJ,
TÂRGU JIU, GORJ, ROMANIA
CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI, NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

MDG MAGAZINUL de GENE
(531)
(511)

Clasificare Viena: 05.03.13; 27.05.01;
27.05.04
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă

nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
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 04202
06/06/2019
HUNT TRAINING SRL, STR.
AVRIG NR. 23A-25A, CAM. 2, ET.
3, AP. 22, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021572, BUCUREȘTI, ROMANIA

hr Hunt Training
(531)

Clasificare Viena: 02.05.23; 02.05.30;
27.05.01; 27.05.04; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 04203
06/06/2019
CIPRIAN MANEA, BD. UNIRII BL.
60, AP. 59, ET. III, SC. D, JUDEŢUL
DÂMBOVIŢA, TÂRGOVIŞTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA
LUPSA SI ASOCIATII SRL ,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ET. 1, BIROU 1.02, SECTOR 5
, BUCUREŞTI, 050726 ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

UNPI

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Cărți electronice descărcabile, software
(program),
aplicații
software,
materiale
descărcabile pentru cursuri
didactice, publicații electronice descărcabile,
aparate de înregistrări video descărcabile,
programe informatice
utilitare descărcabile.
16. Cărți şi cursuri tipărite.
35. Distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la genți de mână, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu genți,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
căni și pahare.
41. Publicare on-line de cărți și reviste
electronice, publicare de cărți și periodice
electronice online, coordonare de cursuri de
instruire.
42. Dezvoltare
software,
programare
și
implementare, creare de software, dezvoltare de
software, proiectare de
software, elaborare de software, instalarea de
software, închirierea de software, întreținere de
software,
actualizarea software-ului, software ca serviciu
(SaaS), programare de software educativ.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04204
06/06/2019
ARCTOS INNOVATIONS SRL,
STR. BARBU VĂCĂRESCU NR.
164, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020285, BUCUREȘTI, ROMANIA

(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 03.01.14; 03.01.16
Culori revendicate:verde
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente pentru cântărire.
───────

LISTA CONTINAND CERERILE DE INREGISTRARE MARCA
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COMUNITARA PUBLICATE IN VEDEREA DESCHIDERII
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02124
20/03/2019
GT GLOBAL TRADEMARKS SA,
RUE DU LÉMAN 12, CH-1920,
SUIZA, MARTIGNY, ELVEȚIA
FRISCH & PARTNERS SRL , BDUL CAROL I, NR. 54B, ET. 3,
AP. 5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020915 , ROMANIA

abra BÚTOR
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 26.13.25; 29.01.14
(591) Culori revendicate:roşu, albastru, alb,
galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Materiale tipărite, ziare, reviste, periodice,
broşuri, cărţi, fotografii si imagini, toate produsele
menţionate anterior prezentând , afişând,
promovând sau in legătura cu produsele
pentru uz casnic, bucătărie, dormitor, baie sau
gradina, si anume produse de înfrumuseţare
pentru oameni si animale, unelte si unelte de
mana (manuale) pentru tratamentul materialelor
si pentru lucrări de construcţie, reparaţii si
intretinere, arme cu tais si fara tais, produse
pentru prepararea alimentelor, cuţite si tacâmuri
de bucătărie, instrumente pentru tăierea parului
si pentru indepartarea parului, aparate de
coafat, instrumente de manichiura si pedichiura,
aparat pentru indereptarea parului, aparat
electric cu abur pentru indreptarea parului,
aparate si instrumente pentru ridicare, mobila
si mobilier, saltele, instrumente de iluminare,
încălzire, de abur, de bronzare si purificare,
veselă, obiecte pentru gătit, obiecte din sticla,
porţelan, ceramica, articole de curăţat, articole
de intretinere a animalelor, articole de grădinărit,
ghivece si containere pentru flori si plante, textile
si articole textile, perdele, draperii de perete,
cuverturi, huse pentru saltele si fete de masa,
lenjerie de pat, lenjerie de masa si lenjerie de
baie, prosoape, huse pentru podea, huse pentru
pereţi si tavan, carpete, covoare, linoleu, articole
si echipamente sportive, decoratiuni festive,

brazi artificiali de Crăciun, târguri si aparate de
joaca, jucării, jocuri, jucării si noutăţi si piese si
accesorii pentru acestea.
35. Servicii de publicitate, de marketing si de
promovare, toate in legătura cutj produsele
pentru uz casnic, bucătărie, dormitor, baie sau
gradina, si anume produse de înfrumuseţare
pentru oameni si animale, unelte si unelte de
mana (manuale) pentru tratamentul materialelor
si pentru lucrări de construcţie, reparaţii si
intretinere, arme cu tais si fără tais, produse
pentru prepararea alimentelor, cuţite si tacâmuri
de bucătărie, instrumente pentru tăierea parului
si pentru îndepartarea parului, aparate de coafat,
instrumente de manichiură şi pedichiură, aparat
pentru îndreptarea părului, aparat electric cu
abur pentru îndreptarea părului, aparate şi
instrumente pentru ridicare, mobilă şi mobilier,
saltele, instrumente de iluminare, încălzire,
de abur, de bronzare şi purificare, veselă,
obiecte pentru gătit, obiecte din sticlă, porţelan,
ceramică, articole de curăţat, articole de
întreţinere a animalelor , articole de grădinărit,
ghivece şi containere pentru flori si plante, textile
si articole textile, perdele, draperii de perete,
cuverturi, huse pentru saltele şi feţe de masă,
lenjerie de pat, lenjerie de masă şi lenjerie de
baie, prosoape, huse pentru podea, huse pentru
pereţi şi tavan, carpete, covoare, linoleu, articole
si echipamente sportive, decoraţiuni festive,
brazi artificiali de Crăciun, târguri şi aparate de
joacă, jucării, jocuri, jucării si noutăţi si piese şi
accesorii pentru acestea, servicii de expoziţii si
expoziţii comerciale toate in legătură cu produse
pentru: cu produsele pentru uz casnic, bucătărie,
dormitor, baie sau grădină, şi anume produse de
înfrumuseţare pentru oameni si animale, unelte
si unelte de mână (manuale) pentru tratamentul
materialelor şi pentru lucrări de construcţie,
reparaţii şi întreţinere, arme cu tais si fără tais,
produse pentru prepararea alimentelor, cuţite
si tacâmuri de bucătărie, instrumente pentru
tăierea parului si pentru îndepărtarea părului,
aparate de coafat, instrumente de manichiură şi
pedichiură, aparat pentru îndereptarea părului,
aparat electric cu abur pentru îndreptarea
părului, aparate şi instrumente pentru ridicare,
mobilă si mobilier, saltele, instrumente de
iluminare, încălzire, de abur, de bronzare si
purificare, veselă, obiecte pentru gătit, obiecte
din sticlă, porţelan, ceramică, articole de curăţat,
articole de întreţinere a animalelor, articole de
grădinărit, ghivece şi containere pentru flori
şi plante, textile si articole textile, perdele,
draperii de perete, cuverturi, huse pentru saltele
si feţe de masă, lenjerie de pat, lenjerie de
masă şi lenjerie de baie, prosoape, huse
pentru podea, huse pentru pereţi si tavan,
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carpete, covoare, linoleu, articole si echipamente
sportive, decoraţiuni festive, brazi artificiali de
Crăciun, târguri si aparate de joacă, jucării,
jocuri, jucării şi noutăţi si piese si accesorii pentru
acestea, comerţ cu amănuntul în magazinele
universale în ceea ce priveşte maşini pentru
scop casnic, electric si electronic şi anume,
aparate de iluminat si incalzie, generatoare
de abur, de gătit, refrigerat, uscat, ventilat,
spălarea si uscarea rufelor, alimentarea cu
apă, sanitare, bronzare, aparate si instalaţii
de aer condiţionat si purificare, intermediere,
organizări de contacte de afaceri, cumpărare
colectivă, evaluare comercială, pregătire de
concursuri, agenţii de afaceri, negociere şi
brokeraj, comenzi, servicii de comparare a
preţurilor şi servicii de achiziţii pentru terţi,
toate aceste servicii fiind furnizate în domeniul
produselor pentru uz casnic, dormitor, baie sau
gradină, şi anume echipamente de igienă şi de
frumuseţe pentru oameni si animale, unelte si
unelte de mână (manuale) pentru tratamentul
materialelor si pentru lucrări de construcţie,
reparaţii şi intretinere, arme cu tais si fara tais,
produse pentru prepararea alimentelor, cuţite
şi tacâmuri de bucătărie, instrumente pentru
tăierea parului si pentru indepartarea parului,
aparate de coafat, instrumente de manichiură si
pedichiură, aparat pentru indereptarea părului,
aparat electric cu abur pentru îndreptărea
părului, aparate şi instrumente pentru ridicare,
mobilă si mobilier, saltele, instrumente de
iluminare, încălzire, de abur, de bronzare şi
purificare, veselă, obiecte pentru gătit, obiecte
din sticlă, porţelan, ceramică, articole de curăţat,
articole de întreţinere a animalelor, articole de
grădinărit, ghivece şi containere pentru flori
si plante, textile si articole textile, perdele,
draperii de perete, cuverturi, huse pentru saltele
si feţe de masă, lenjerie de pat, lenjerie de
masă şi lenjerie de baie, prosoape, huse
pentru podea, huse pentru pereţi şi tavan,
carpete, covoare, linoleu, articole si echipamente
sportive, decoraţiuni festive, brazi artificiali de
Crăciun, târguri şi aparate de joacă, jucării,
jocuri, jucării si noutăţi si piese şi accesorii pentru
acestea, servicii de asistenta, administrare şi
management a afacerilor, analize de afaceri,
servicii de informare si cercetare, activităţi de
birou si administrarea afacerilor, toate aceste
servicii fiind furnizate in legătura cu produsele
pentru uz casnic, bucătărie, dormitor, baie sau
gradina, si anume produse de înfrumuseţare
pentru oameni şi animale, unelte si unelte de
mana (manuale) pentru tratamentul materialelor
şi pentru lucrări de construcţie, reparaţii şi
întreţinere, arme cu tais si fără tais, produse
pentru prepararea alimentelor, cuţite si tacâmuri

de bucătărie, instrumente pentru tăierea părului
si pentru îndepărtarea părului, aparate de
coafat, instrumente de manichiură şi pedichiură,
aparat pentru îndereptarea părului, aparat
electric cu abur pentru îndreptarea părului,
aparate şi instrumente pentru ridicare, mobilă
si mobilier, saltele, instrumente de iluminare,
incalzire, de abur, de bronzare si purificare,
veselă, obiecte pentru gătit, obiecte din sticlă,
porţelan, ceramică, articole de curăţat, articole
de întreţinere a animalelor, articole de grădinărit,
ghivece şi containere pentru flori şi plante, textile
si articole textile, perdele, draperii de perete,
cuverturi, huse pentru saltele şi feţe de masă,
lenjerie de pat, lenjerie de masa si lenjerie de
baie, prosoape, huse pentru podea, huse pentru
pereţi şi tavan, carpete, covoare, linoleum,
articole şi echipamente sportive, decoraţiuni
festive, brazi artificiali de Crăciun, târguri şi
aparate de joacă, jucării, jocuri şi noutăţi li piese
şi accesorii pentru acestea.
───────

ERATA

Referitor la depozitul M2019/04014, publicat în data de
06/06/2019, se scoate de la publicare deoarece taxa nu a intrat
in contul OSIM.

ERATA

Referitor la depozitul M2019/04148, publicat în data de
12/06/2019, se scoate de la publicare deoarece taxa nu a intrat
in contul OSIM.

