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Cereri Mărci publicate în 21/02/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 00816

(151)
14/02/2019

(732)
Lucian Valentin Florea

(540)
F FRYDAY FRIES • BURGERS
• SHAKES Gustul de altadata al
cartofului bine prajit!

2 M 2019 00999

14/02/2019

DULCEATA DE FAMILIE SRL

CĂMARA NATURII

3 M 2019 01000

14/02/2019

MANASTIREA OASA

Sfânta Mânăstire Oaşa

4 M 2019 01002

14/02/2019

RAVE DISRUPTIVE SRL

NEVER OBLIVION

5 M 2019 01003

14/02/2019

SC SIM SIM SRL

AR ARA GOLD

6 M 2019 01004

14/02/2019

SC TACTIC EVENTS &
MARKETING SRL

FESTIVALUL IEI

7 M 2019 01005

14/02/2019

SC SIM SIM SRL

AR ARA JEWELRY

8 M 2019 01006

14/02/2019

ASOCIATIA AUTISM CEZAR
NICOLAE

S.U.I.T.A. Susţinem Unim
Integrăm Trăim AUTISMUL
ASOCIAŢIA AUTISM "CEZAR
NICOLAE"

9 M 2019 01007

14/02/2019

SC SIM SIM SRL

AR ARA SILVER

10 M 2019 01008

14/02/2019

FUNDATIA "GENERAL
GRIGORE BAŞTAN"

FUNDAŢIA "GENERAL
GRIGORE BAŞTAN"

11 M 2019 01009

14/02/2019

ACASĂ ÎN BUCOVINA SRL

Acasă în Bucovina

12 M 2019 01010

14/02/2019

SC EXPO FOREST SRL

expo forest

13 M 2019 01011

14/02/2019

SC AVICARVIL SRL

LaProvincia Porc de casă

14 M 2019 01012

14/02/2019

VINARIA PURCARI SRL I.M.

PROCIANO

15 M 2019 01013

14/02/2019

FLORIAN-TRAIAN TREBEA

EATCOIN

16 M 2019 01014

14/02/2019

FLORIAN-TRAIAN TREBEA

LINKEAT

17 M 2019 01015

14/02/2019

LANIASPORT S.R.L.

GRID #THENEWSPORTCODE

18 M 2019 01017

14/02/2019

S.C. GENIUS NUTRITION SRL

BCAAX5

19 M 2019 01018

14/02/2019

FISH 99 SRL

Pește, cum natura dăruiește!
Proaspăt, Local, Ecologic!

20 M 2019 01019

14/02/2019

ASOCIAȚIA SOCIETATEA "ADY A MAGYAR KULTÚRA HETE
ENDRE"
SAPTAMANA CULTURII
MAGHIARE

21 M 2019 01022

14/02/2019

MARIAN TĂNASE

WOLF

22 M 2019 01023

14/02/2019

MARIAN TĂNASE

MTO

23 M 2019 01024

14/02/2019

WeWork Companies Inc.

WEWORK

2
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
24 M 2019 01025

(151)
14/02/2019

(732)
MACARIE DORU IOAN P.F.A.

25 M 2019 01026

14/02/2019

S.C. AAA ALL AREA ACCESS
BOOKING SRL

STONE FESTIVAL

26 M 2019 01027

14/02/2019

SC CS STYLE SECURITY SRL

CS STYLE SECURITY

27 M 2019 01028

14/02/2019

MUNICIPIUL DEVA

1269-2019 DEVA 750

28 M 2019 01029

14/02/2019

VITA PRODCOM SRL

R-action

29 M 2019 01030

14/02/2019

VITA PRODCOM SRL

P&GO

30 M 2019 01031

14/02/2019

Dunhill Tobacco of London
Limited

JAPANESE ROSE

31 M 2019 01032

14/02/2019

Dunhill Tobacco of London
Limited

RIVIERA BEIGE

32 M 2019 01033

14/02/2019

Dunhill Tobacco of London
Limited

ENGLISH GREEN

33 M 2019 01034

14/02/2019

EUROPEAN REFRESHMENTS Schweppes Mandarin Original
Mixer

34 M 2019 01035

14/02/2019

EUROPEAN REFRESHMENTS Schweppes Bitter Lemon
Original Mixer

35 M 2019 01036

14/02/2019

DP Beverages

FUZE TEA BLACK ICE TEA
PEACH HIBISCUS

36 M 2019 01037

14/02/2019

DP Beverages

FUZE TEA BLACK ICE TEA
LEMON LEMONGRASS

37 M 2019 01038

14/02/2019

DP Beverages

FUZE TEA BLACK ICE TEA
FOREST FRUIT

38 M 2019 01039

14/02/2019

DP Beverages

FUZE TEA GREEN ICE TEA
MANGO CHAMMOMILE

39 M 2019 01040

14/02/2019

DP Beverages

FUZE TEA BLACK ICE TEA
MANGO PINEAPPLE

40 M 2019 01041

14/02/2019

DP Beverages

FUZE TEA BLACK ICE TEA
WHITE PEACH ZERO

41 M 2019 01042

14/02/2019

DP Beverages

FUZE TEA GREEN ICE TEA
LIME MINT

42 M 2019 01043

14/02/2019

LAURENTIU VLAD CAZACU

PIAŢA AGROALIMENTARĂ
COCOŞ

43 M 2019 01044

14/02/2019

LAURENTIU VLAD CAZACU

PIAŢA COCOŞ

44 M 2019 01045

14/02/2019

SC OPTIMAX VISION SRL

eco by Optimax

45 M 2019 01046

14/02/2019

THE B.C.A. TRANSPORT
CORP. S.R.L.

Poutinerie

3

(540)
GREENO

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
14/02/2019
Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
46 M 2019 01048

(151)
14/02/2019

(732)
Radu Vasilescu
Valentina Vasilescu

(540)
Livada CireșEscu

47 M 2019 01049

14/02/2019

BALAN BUDEANU COSTEL
PERSOANĂ FIZICĂ
AUTORIZATĂ

CARPATHIS THE STORY
BEGINS HERE OUTDOOR
GUIDES

48 M 2019 01050

14/02/2019

BRO VISUAL EDIT SOLUTIONS bro visual edit solutions
SRL

49 M 2019 01051

14/02/2019

Decoratiuni Dulci SRL

Decoratiuni Dulci

50 M 2019 01052

14/02/2019

MIHAI MARIUS CATALIN

MIHMED

4
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00816
14/02/2019
Lucian Valentin Florea, STR.
ZORILOR NR. 6C, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

F FRYDAY FRIES • BURGERS
• SHAKES Gustul de altadata
al cartofului bine prajit!
(531)

Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.21; 08.07.08; 19.03.09;
19.03.25
(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
2025C), galben (Pantone Galben
7548C), negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Shake-uri din lapte, sos de fasole (pastă),
sosuri de brânză (pastă), sos iute cu castraveți
(pastă), pui preparat, pui, carne prăjită de pui,
pui la grătar (Yakitori), carne prăjită de pui,
hamburgeri din carne de pui, bucățele de piept
de pui pane (nuggets), file din piept de pui,
mâncăruri preparate obținute din carne de pui
(care conțin în principal carne de pui), mâncăruri
preparate care conțin în totalitate sau aproape
în totalitate carne de pui, burgeri din legume,
hamburgeri, hamburgeri de vită, hamburgeri
de carne, hamburgeri de curcan, chiftele de
hamburger negătite, produse din carne sub
formă de hamburgeri, cartofi, conservați, cartofi,
preparați, cartofi pai, cartofi decojiți, cartofi fierți,
piure de cartofi, cartofi pai congelați, cartofi feliați
congelați, felii prăjite de cartofi, cartofi răzuiți
prăjiți (hash browns), gustări pe bază de cartofi,
aperitive (gustări) pe bază de cartofi, salate
pe bază de cartofi, cartofi prăjiți sub formă de
aperitive, cartofi prăjiți în formă de gofre.
30. Sosuri (condimente), sos concentrat, sos
(comestibil), sos tartar pentru salate, sos teriyaki
(condimente), sos maro, sos iute (condimente),
sos Worcestershire, sos remoulade, pesto (sos),

ketchup (sos), sosuri barbecue, sosuri satay,
sosuri salsa, sosuri pudră, sosuri curry, sosuri
condimentate, sosuri conservate, sos cu brânză,
sos de anghinare, sos de chili, sos de roșii, sos
de peste, sos de creveți, sos de stridii, sos pentru
kebab, sos de soia, sos pentru paste, praf de
sosuri, sosuri pentru pui, sosuri pentru înghețată,
sosuri pentru pizza, sosuri pentru mâncăruri,
sosuri pentru orez, sosuri cu hrean, sosuri pentru
gătit, sosuri pentru mâncare, sosuri de ciocolată,
sosuri gata făcute, sosuri pentru spaghetti,
sosuri pentru gustări, sosuri cu ierburi, sosuri de
ciuperci, sosuri de carne, sosuri de fructe, sosuri
pentru salate, sosuri sărate, sosuri condimentate
(chutney) și paste, sos dulce și acrișor, sos
sambal (sos din ardei iute roșu măcinat), sos
de coacăze (condiment), sos de ardei iute, sos
de usturoi (alioli), sosuri pentru pește congelat,
sosuri aromatizate cu alune, sosuri care conțin
nuci, sosuri care conțin mirodenii, sos de carne
de pui, cafea, cafea liofilizată, cafea aromată,
cafea solubilă, cafea decafeinizată, cafea verde,
cafea cu ciocolată, hamburgeri (sandvișuri),
hamburgeri cu brânză, sandvișuri care conțin
hamburgeri, hamburgeri fiind gătiți și introduși în
chifle, snack-uri preparate din făină de cartofi,
alimente sărate preparate din făină de cartofi,
ceai.
43. Servicii de catering, servicii de catering
hotelier, servicii de catering mobil, servicii de
catering pentru firme, servicii de catering pentru
petreceri, servicii de catering în exterior, serviciu
de catering pentru instituții, servicii de catering
pentru școli, servicii de catering pentru spitale,
servicii de catering pentru cantinele firmelor,
servicii de catering pentru banchete, servicii de
catering pentru
instituții educaționale, servicii de consultanță
în domeniul cateringului, servicii de catering
pentru centre de conferințe, servicii de catering
pentru cămine de bătrâni, servicii de catering
pentru case de oaspeți, servicii de catering
pentru petreceri de zile de naștere, servicii de
catering pentru spații special amenajate pentru
conferințe, servicii de catering pentru centre
rezidențiale cu asistență medicală, servicii de
catering pentru oferirea de mâncare specifică
bucătăriei spaniole, servicii de catering pentru
săli şi spații special
amenajate pentru expoziții, servicii de catering
pentru oferirea de mâncare specifică bucătăriei
japoneze, servicii de catering pentru oferirea
de mâncare specifică bucătăriei europene,
servicii de catering pentru spații special
amenajate pentru târguri și expoziții, servicii
de caritate, și anume furnizarea de catering
de alimente și băuturi, servicii de catering
specializate în tăierea jambonului la târguri,
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degustări și evenimente publice, servicii de
catering specializate în tăierea jambonului
pentru petreceri de căsătorie și evenimente
private, servicii oferite de fast-fooduri, servicii
de restaurante fast-food, servicii de fast food
la pachet, servicii de aprovizionare pentru
restaurante fast-food cu autoservire, restaurante
(servirea mesei), restaurante pentru turiști,
restaurante de delicatese, restaurante cu
autoservire, servicii de restaurant washoku,
servicii de restaurante de sushi, servicii de
informare privind restaurantele, restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență.

conserve din pește, conserve cu legume,
conserve de fructe, conserve de fasole.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

Sfânta Mânăstire Oaşa

───────
(531)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00999
14/02/2019
DULCEATA DE FAMILIE SRL,
STR. LOGOFAT TAUTU NR. 14,
ET. 2, JUDEŢUL BACĂU, BACĂU,
600092, BACĂU, ROMANIA

CĂMARA NATURII
(531)

Clasificare Viena: 05.03.06; 05.07.08;
05.07.13; 05.07.14; 05.07.16; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
conserve și murături, conserve de legume,

M 2019 01000
14/02/2019
MANASTIREA OASA, COMUNA
SUGAG, JUDEŢUL ALBA, SAT TAU
BISTRA, ALBA, ROMANIA

Clasificare Viena: 07.01.03; 07.01.24;
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi
silviculturii, răşini
artificiale în stare brută, materiale plastice
în stare brută, compoziţii pentru stingerea şi
prevenirea
incendiilor, preparate pentru călire şi sudură,
substanţe pentru tăbăcirea de blănuri şi piei de
animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri şi
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrăşăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie şi ştiinţă.
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului, coloranţi,
vopsele, cerneluri pentru imprimare, marcare şi
gravură, răşini naturale în stare brută, metale
sub formă de folie şi pulbere pentru utilizare în
vopsire, decorare, tipărire şi artă.
3. Preparate cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit şi
alte substanţe pentru spălat, preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire.
4. Uleiuri şi unsori industriale, ceară, lubrifianţi,
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea
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pulberilor, combustibili şi materiale pentru
iluminat, lumânări şi fitile pentru iluminat.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi, suplimente alimentare pentru oameni
şi animale, plasturi şi materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
6. Metale comune şi aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare şi construcţii,
construcţii
transportabile metalice, cabluri şi fire neelectrice
din metale comune, mici articole de fierărie,
containere metalice pentru depozitare sau
transport, seifuri.
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare (cu excepţia motoarelor pentru
vehiculele
terestre), componente de cuplare şi transmisie
a maşinilor, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât unelte de
mână acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
maşini automate de vânzare.
8. Scule şi instrumente de mână acţionate
manual, cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe, cu
excepţia
armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate şi instrumente ştiinfifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate şi descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare şi de stocare
fără conţinut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare şi dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măşti pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri şi înotători,
mănuşi de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre
artificiale, ochi şi dinţi,

articole ortopedice, material de sutură,
dispozitive terapeutice şi de asistenţă adaptate
pentru persoane cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive şi articole pentru alăptarea
bebeluşilor, aparate, dispozitive şi articole pentru
activitatea sexuală.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei şi de uz sanitar.
12. Vehicule, aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
13. Arme de foc, muniţii şi proiectile, explozivi,
focuri de artificii.
14. Metale preţioase şi aliajele acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru
partituri şi stative pentru instrumente muzicale,
baghete de dirijor.

16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,

articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi
articole de birou, cu excepţia mobilei, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi de instruire, foi, folii şi pungi din
material plastic pentru împachetare şi ambalare,
caractere şi clişee tipografice.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
şi înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
şi semiprocesate, materiale plastice şi răşini
extrudate destinate utilizării în producţie,
materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare, ţevi,
tuburi şi furtunuri flexibile, nu din metal.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
genţi de voiaj şi de transport, umbrele şi
parasolare,
bastoane, bice, harnaşament şi articole de
şelărie, zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru
animale.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
şi construcţie, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron şi
bitum, construcţii transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.

20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,

containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase
neprelucrate sau semiprelucrate, coarne,
fanoane de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar galben.
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21. Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau

bucătărie, articole de bucătărie şi veselă, cu
excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor, piepteni
şi bureţi, perii (cu excepţia pensulelor), material
pentru perii,
articole pentru curăţare, sticlă brută sau
semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, sticlărie,
porţelan şi ceramică.
22. Frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate,
marchize din materiale textile sau sintetice, vele,
saci pentru
transportul şi depozitarea materialelor în vrac,
materiale de capitonare, amortizare şi de
umplutură, cu excepţia hârtiei, cartonului,
cauciucului sau a materialelor plastice, fibre
textile brute şi înlocuitori pentru acestea.
23. Fire de uz textil.
24. Textile şi înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantele, şireturi şi broderii, panglici şi funde
ca articole de mercerie, nasturi, capse şi copci,
ace şi ace cu gămălie, flori artificiale, decoraţiuni
pentru păr, păr fals.
27. Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.
28. Jocuri, jucării şi articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi sport, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt şi alte produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase şi tăieţei, tapioca şi sago,
făină şi
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie, ciocolată, îngheţată,
sorbeturi şi alte îngheţate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oţet, sosuri şi alte condimente,
gheaţă (apă îngheţată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere, brute şi neprelucrate, cereale şi
seminţe crude şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, răsaduri şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ.

32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale şi

carbogazoase, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratament de materiale.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea,
servicii
de
analiză
industrială
şi
de
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a
programelor de calculator.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau
animale, servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a
persoanelor,
servicii personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01002
14/02/2019
RAVE DISRUPTIVE SRL, STR.
ARMONIEI NR. 20A, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 17.02.01; 17.02.02;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.15
(591) Culori revendicate:negru, auriu, maro,
gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
40. Tratarea materialelor (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
───────

NEVER OBLIVION
(531)

Clasificare Viena: 05.05.21; 27.05.01;
27.05.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01003
14/02/2019
SC SIM SIM SRL, STR. MOŢILOR
NR. 39, CAMERA NR. 1, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

AR ARA GOLD

(540)

M 2019 01004
14/02/2019
SC TACTIC EVENTS &
MARKETING SRL, STR. RUDULUI
NR. 64, JUDEŢUL PRAHOVA,
PLOIEŞTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

FESTIVALUL IEI
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.01
Culori revendicate:roşu, negru, alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare, servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
servicii de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale,
organizare de expoziţii în scopuri publicitare,
servicii de consultanţă în domeniul carierei
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(altele decât cele cu scop educativ şi de
instruire).
41. Servicii educative, de divertisment şi
sportive.

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01005
14/02/2019
SC SIM SIM SRL, STR. MOŢILOR
NR. 39, CAMERA NR. 1, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

AR ARA JEWELRY
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24; 29.01.14
(591) Culori revendicate:negru, auriu, maro,
gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
40. Tratarea materialelor (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
───────

(740)

(540)

M 2019 01006
14/02/2019
ASOCIATIA AUTISM CEZAR
NICOLAE, JUDEŢUL
CONSATANŢA, SAT SINOE,
CONSTANȚA, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

S.U.I.T.A. Susţinem Unim
Integrăm Trăim AUTISMUL
ASOCIAŢIA AUTISM
"CEZAR NICOLAE"
(531)

Clasificare Viena: 05.03.06; 05.03.13;
02.09.01; 27.05.01
(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
verde, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01007
14/02/2019
SC SIM SIM SRL, STR. MOŢILOR
NR. 39, CAMERA NR. 1, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01008
14/02/2019
FUNDATIA "GENERAL GRIGORE
BAŞTAN", STR. TOAMNEI NR. 38,
AP. 1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

AR ARA SILVER
(531)

Clasificare Viena: 17.02.01; 17.02.02;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.13
(591) Culori revendicate:negru, gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
───────

FUNDAŢIA "GENERAL
GRIGORE BAŞTAN"
(531)

Clasificare Viena: 03.07.17; 18.05.08;
01.01.02; 26.01.13; 27.05.01; 27.05.13;
29.01.13
(591) Culori revendicate:alb, negru, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01009
14/02/2019
ACASĂ ÎN BUCOVINA SRL,
COMUNA CAPU CÂMPULUI NR.
713A, JUDEŢUL SUCEAVA, SAT
CAPU CÂMPULUI, SUCEAVA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01011
14/02/2019
SC AVICARVIL SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR.1, JUDEŢUL
VÂLCEA, FRÂNCEŞTI, VALCEA,
ROMANIA
CABINET DOINA TULUCA , B-DUL
LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. B,
AP. 52, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020392, BUCUREȘTI, ROMANIA

LaProvincia Porc de casă

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne și extracte de carne de porc.
───────

Acasă în Bucovina
(531)

Clasificare Viena: 07.01.09; 27.05.01;
27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii oferite de restaurante şi cazare
temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01010
14/02/2019
SC EXPO FOREST SRL, STR.
DJ 100 D, NR. 935, JUDEŢUL
PRAHOVA, BANESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

expo forest
(531)

Clasificare Viena: 06.01.02; 27.05.01;
29.01.12
(591) Culori revendicate:verde, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 01012
14/02/2019
VINARIA PURCARI SRL I.M., STR.
RAION STEFAN VODA NR. 0, COD
MD-4229, PURCARI, REPUBLICA
MOLDOVA
SC FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIATII SRL , STR. 9 MAI
NR. 4, SC. D, AP. 3, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

PROCIANO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), anason
(lichior), aniset (lichior), aperitive alcoolice, arac
(arak) / arak (arac), baijiu (băutură alcoolică
distilată chinezească), băuturi alcoolice care
conțin fructe, bitter, coniac, cidru, cocktail-uri,
curacao, digestive (lichioruri și spirtoase), băuturi
distilate, esențe alcoolice,
extracte alcoolice, extracte din fructe, alcoolice,
gin, hidromel (mied) / mied (hidromel), kirsch,
lichioruri, nira (băutură alcoolică pe bază de
trestie de zahăr), lichioruri de mentă, perry,
piquette, băuturi alcoolice pre-amestecate, altele
decât pe bază de bere, alcool din orez, rom,
sake, spirtoase (băuturi), vodcă, whisky, vin.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01013
14/02/2019
FLORIAN-TRAIAN TREBEA,
STR. SIBIU NR. 10, BL. OS1, SC.
E, ET. 1, AP. 167, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 02.09.01; 27.05.01;
27.05.17; 11.01.03; 11.01.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de restaurante și cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01015
14/02/2019
LANIASPORT S.R.L., STR. GIB
MIHAESCU NR. 11, BL. S8, SC. A,
ET. 1, AP. 3, JUDEȚUL VALCEA,
MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA,
VALCEA, ROMANIA

EATCOIN
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.05; 26.13.25; 01.01.05; 26.11.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de restaurante și cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01014
14/02/2019
FLORIAN-TRAIAN TREBEA,
STR. SIBIU NR. 10, BL. OS1, SC.
E, ET. 1, AP. 167, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

GRID #THENEWSPORTCODE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.17.09
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și de sport, decorațiuni pentru pomul
de Crăciun.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
41.
Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și de
cercetare și proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale și servicii de cercetare,
proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului.
───────

LINKEAT
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 01017
14/02/2019
S.C. GENIUS NUTRITION SRL,
CALEA BUCUREŞTI NR. 113 A,
SAT SAFTICA, JUDEŢ ILFOV,
BALOTESTI, ILFOV, ROMANIA

BCAAX5

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Substanțe și alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicinale sau veterinare,
suplimente dietetice de uz uman și veterinar,
suplimente dietetice destinate să suplimenteze
o dietă normală sau să aibă beneficii pentru
sănătate, înlocuitori ai meselor, alimente și
băuturi dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar.
32. Băuturi energizante, băuturi pentru sportivi,
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01018
14/02/2019
FISH 99 SRL, COMUNA VALEA
ARGOVEI, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI,
SAT VALEA ARGOVEI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

Pește, cum natura dăruiește!
Proaspăt, Local, Ecologic!

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte de
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
31. Produse agricole, horticole, forestiere și
cereale brute și neprocesate, animale vii, fructe
și legume proaspete, semințe, plante și flori
naturale, mâncare pentru animale, malț.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou. Strângerea la un
loc, în beneficiul terților, a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât

mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros și en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul siteurtior web sau al emisiunilor de teleshopping.
39. Transport, ambalare și depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
42. Servicii în domeniile stiinței și tehnologiei
ca și cercetare și proiectarea aferente, servicii
de analiză și cercetare industrială, proiectare și
dezvoltare hardware și software, crearea de siteuri web.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(511)

M 2019 01019
14/02/2019
ASOCIAȚIA SOCIETATEA "ADY
ENDRE", STR. BUJORULUI NR.
52, JUDEȚUL SATU MARE, SATU
MARE, 440018, SATU MARE,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR. 12, AP. 3, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

A MAGYAR KULTÚRA
HETE SAPTAMANA
CULTURII MAGHIARE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01022
14/02/2019
MARIAN TĂNASE, SAT
SĂRULEŞTI NR. 83, COMUNA
SĂRULEȘTI, JUDEŢ BUZĂU,
SĂRULEŞTI, BUZĂU, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01023
14/02/2019
MARIAN TĂNASE, SAT
SĂRULEŞTI NR. 83, JUDEŢ
BUZĂU, SĂRULEŞTI, BUZĂU,
ROMANIA

MTO
(531)

WOLF
(531)

Clasificare Viena: 03.01.08; 27.05.01;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Vopsele, vernisuri și lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii și a deteriorării lemnului,
coloranți, nuanțatori, cerneluri pentru tipaărire,
marcare și gravare, rășini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie și pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire și artă.
6. Metale comune și aliajeale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri și
construcții, construcții metalice transportabile,
cabluri și fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armatură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
8. Unelte și ustensile de mână, acționate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepția
armelor de foc, aparate de ras.
19. Materiale de construcții (nemetalice), țevi
rigide nemetalice pentru construcții, asfalt,
smoală și bitum, construcții nemetalice
transportabile, monumente, nemetalice.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie şi pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă.
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras.
19. Materiale de construcţii (nemetalice), ţevi
rigide nemetalice pentru construcţii, asfalt,
smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente, nemetalice.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 01024
14/02/2019
WeWork Companies Inc., 115
WEST 18TH STREET, NEW YORK,
10011, STATELE UNITE ALE
AMERICII
FRISCH & PARTNERS SRL , BDUL CAROL I, NR. 54B, ET. 3,
AP. 5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020915 , ROMANIA

WEWORK

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Furnizarea de facilităţi pentru lucru în
echipă prevăzute cu birouri, birouri private,
echipament de birou, cameră pentru mesagerie,
centru de imprimare, recepţie, bucătărie, săli
de întâlnire, echipament de telecomunicaţii şi
alte resurse de birou, informaţii pentru afaceri,
servicii de incubator de afaceri, şi anume
furnizarea de spaţiu de lucru cu echipament
şi alte resurse pentru firme în dezvoltare, nouînfiinţate şi existente, servicii de dezvoltare
a afacerilor, mai ales, furnizarea de sprijin
iniţial pentru afaceri pentru societăţi ale terţilor,
prestarea de servicii de asistenţă de birou,
servicii on-line de relaţionare în afaceri, servicii
de consultanţă în afaceri în ceea ce priveşte
designul spaţiilor de birouri, consultanţă în
managementul şi organizarea afacerilor, analiză
de marketing în domeniul imobiliar, furnizarea
de urmărire electronică a bunurilor imobiliare
ale altor persoane în scopuri comerciale,
publicitate imobiliară comercială, publicitate
imobiliară rezidenţială, publicitatea imobiliară
comercială sau rezidenţială, furnizare de
servicii de personal de asistentă administrativă,
servicii de management de proiect pentru alţii,
consultanţă în afaceri în domeniul amenajării
spaţiale şi al arhitecturii infrastructurii şi al
amenajării interioare, servicii de consultanţă
în domeniul managementului spaţial pentru a
optimiza eficienţa procesului de afaceri şi luarea
deciziilor, optimizarea şi gestionarea optimizată
a calculatorului, şi anume, gestionarea spaţiilor
logistice şi fizice, magazine, magazine on-line,
furnizând o bază de date on-line de căutare
pentru vânzarea de bunuri şi servicii ale altora,
furnizarea unui ghid on-line de căutare online
pentru localizarea, organizarea şi prezentarea
bunurilor şi serviciilor altor furnizori on-line,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cadouri.

36. Gestionarea

proprietăţilor
(imobiliare),
intermediere pentru închirierea de proprietăţi
imobiliare,
închirieri
de
spaţii
pentru
birouri, închirierea imobilelor de apartamente,
condominiuri şi spaţii de birouri, brokeraj
imobiliar.
43. Servicii de asigurare a alimentelor şi
băuturilor, servicii de cafenea, bar, cofetării
şi servicii de restaurant, servicii de catering,
servicii de salon, furnizare de centre comunitare
pentru adunări şi întâlniri sociale, furnizarea de
amenajări pentru conferinţe, expoziţii şi întruniri,
închirierea de facilităţi şi săli de întâlnire pentru
evenimente de afaceri şi sociale, furnizarea de
servicii de îngrijire de zi, servicii de îngrijire pe
timpul zilei a animalelor de companie, servicii
de reţinere şi rezervare de cazare temporară,
hoteluri, restaurante, baruri, servicii de catering
şi pentru plasarea comenzilor pentru livrarea şi
ridicarea alimentelor, închiriere de lenjerie de pat
şi de baie, închirierea de feţe de masă, servicii
de preparare a alimentelor oferind mese pentru
livrare sau ridicare, furnizarea unei baze de date
în domeniul reţetelor şi informaţiilor referitoare la
gătit, închiriere de săli de conferinţe.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 01025
14/02/2019
MACARIE DORU IOAN P.F.A.,
SAT NOJORID NR. 292B, JUDEŢ
BIHOR, NOJORID, BIHOR,
ROMANIA
SC INTELECT SRL, B-DUL DACIA
NR.48, BL.D-10, AP.3, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410346

GREENO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01026
14/02/2019
S.C. AAA ALL AREA ACCESS
BOOKING SRL, ŞOS.
BUCUREŞTI-TÂRGOVISTE NR.
201, CAMERA 3, JUDEŢ ILFOV,
MOGOŞOAIA, ILFOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01027
14/02/2019
SC CS STYLE SECURITY SRL,
BD-UL LACUL TEI NR. 71, BL.
18, SC. B, AP. 46, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

CS STYLE SECURITY
(531)

STONE FESTIVAL
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.21
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 02.09.04; 29.01.14
(591) Culori revendicate:albastru, negru,
verde, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39. Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
45. Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01028
14/02/2019
MUNICIPIUL DEVA, STR.
PIATA UNIRII NR. 4, JUDEȚUL
HUNEDOARA, DEVA, 330152,
HUNEDOARA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01029
14/02/2019
VITA PRODCOM SRL, JUDEŢ
HARGHITA NR. 409, COSMENI,
535886, HARGHITA, ROMANIA
SC HARCOV API SRL , STR.
N. IORGA NR. 61, BL. 10E/B/9,
JUDEŢUL COVASNA, SFÂNTU
GHEORGHE, 520089, COVASNA,
ROMANIA

R-action

1269-2019 DEVA 750
(531)

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 27.07.17; 07.01.06;
24.07.01; 24.07.23
(591) Culori revendicate:gri (HEX=#B2B2B2),
bleu (HEX=#39A8E0),
albastru (HEX=#3957A3),
galben (HEX=#F1E347),
roşu (HEX=#E30B13), negru
(HEX=#000000), alb (HEX=#FFFFFF)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente alimentare pentru oameni și
animale, suplimente alimentare si preparate
dietetice , suplimente nutritive.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01030
14/02/2019
VITA PRODCOM SRL, JUDEŢ
HARGHITA NR. 409, COSMENI,
535886, HARGHITA, ROMANIA
SC HARCOV API SRL , STR.
N. IORGA NR. 61, BL. 10E/B/9,
JUDEŢUL COVASNA, SFÂNTU
GHEORGHE, 520089, COVASNA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

P&GO
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 24.17.21
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente alimentare şi preparate dietetice,
suplimente dietetice destinate să suplimenteze
o dietă normală sau să aibă beneficii pentru
sănătate, înlocuitori ai meselor, alimente şi
băuturi dietetice, adaptate pentru uz medical.
───────

M 2019 01031
14/02/2019
Dunhill Tobacco of London
Limited, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, UNITED
KINGDOM, LONDON, WC2R 2PG,
MAREA BRITANIE
ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI, NR 35, ETAJ
1, SECTOR 1,, BUCUREŞTI,
ROMANIA

JAPANESE ROSE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat (roll your own tobacco), tutun
de pipă, produse din tutun, înlocuitori de tutun
(nu pentru uz medical), trabucuri, ţigări de foi,
brichete pentru ţigări/ţigarete, brichete pentru
trabucuri (cigar lighters), chibrituri, articole
pentru fumători, hârtie pentru ţigări/ţigarete,
tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru ţigări/
ţigarete, aparate de buzunar pentru rularea
ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale pentru
injectarea tutunului în tuburile de hârtie, ţigări/
ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/ţigarete
electronice, produse din tutun cu scopul de a fi
încălzite.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 01032
14/02/2019
Dunhill Tobacco of London
Limited, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, UNITED
KINGDOM, LONDON, WC2R 2PG,
MAREA BRITANIE
ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI, NR 35, ETAJ
1, SECTOR 1,, BUCUREŞTI,
ROMANIA

RIVIERA BEIGE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat (roll your own tobacco), tutun
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de pipă, produse din tutun, înlocuitori de tutun
(nu pentru uz medical), trabucuri, ţigări de foi,
brichete pentru ţigări/ţigarete, brichete pentru
trabucuri (cigar lighters), chibrituri, articole
pentru fumători, hârtie pentru ţigări/ţigarete,
tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru ţigări/
ţigarete, aparate de buzunar pentru rularea
ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale pentru
injectarea tutunului în tuburile de hârtie, ţigări/
ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/ţigarete
electronice, produse din tutun cu scopul de a fi
încălzite.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 01033
14/02/2019
Dunhill Tobacco of London
Limited, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, WC2R 2PG,
UNITED KINGDOM, LONDON,
MAREA BRITANIE
ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI, NR 35, ETAJ
1, SECTOR 1,, BUCUREŞTI,
ROMANIA

ENGLISH GREEN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat (roll your own tobacco), tutun
de pipă, produse din tutun, înlocuitori de tutun
(nu pentru uz medical), trabucuri, ţigări de foi,
brichete pentru ţigări/ţigarete, brichete pentru
trabucuri (cigar lighters), chibrituri, articole
pentru fumători, hârtie pentru ţigări/ţigarete,
tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru ţigări/
ţigarete, aparate de buzunar pentru rularea
ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale pentru
injectarea tutunului în tuburile de hârtie, ţigări/
ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/ţigarete
electronice, produse din tutun cu scopul de a fi
încălzite.
───────

(511)

M 2019 01034
14/02/2019
EUROPEAN REFRESHMENTS,
SOUTHGATE, DUBLIN ROAD, A92
YK7W, DROGHEDA, IRLANDA
ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
ET.3, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

Schweppes Mandarin
Original Mixer

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe, băuturi de fructe
şi sucuri de fructe, apă tonică (băuturi care nu
sunt pentru uz medicinal), băuturi carbogazoase
din fructe, băuturi carbogazoase aromatizate,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(511)

M 2019 01035
14/02/2019
EUROPEAN REFRESHMENTS,
SOUTHGATE, DUBLIN ROAD, A92
YK7W, DROGHEDA, IRLANDA
ZMP Intellectual Property SRL,
STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2 , BUCUREŞTI ,
ROMANIA

Schweppes Bitter
Lemon Original Mixer

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe, băuturi de fructe
şi sucuri de fructe, apă tonică (băuturi care nu
sunt pentru uz medicinal), băuturi carbogazoase
din fructe, băuturi carbogazoase aromatizate,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(511)

M 2019 01036
14/02/2019
DP Beverages, PO BOX 309GT,
UGLAND HOUSE, SOUTH
CHURCH STREET, GEORGE
TOWN GRAND CAYMAN,
INSULELE CAYMAN
ZMP Intellectual Property SRL,
STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2 , BUCUREŞTI ,
ROMANIA

FUZE TEA BLACK ICE
TEA PEACH HIBISCUS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe, băuturi de fructe
şi sucuri de fructe, apă tonică (băuturi care nu
sunt pentru uz medicinal), băuturi carbogazoase
din fructe, băuturi carbogazoase aromatizate,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01037
14/02/2019
DP Beverages, PO BOX 309GT,
UGLAND HOUSE, SOUTH
CHURCH STREET, GEORGE
TOWN GRAND CAYMAN,
INSULELE CAYMAN
ZMP Intellectual Property SRL,
STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2 , BUCUREŞTI ,
ROMANIA

FUZE TEA BLACK ICE TEA
LEMON LEMONGRASS

siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(511)

FUZE TEA BLACK ICE
TEA FOREST FRUIT

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe, băuturi de fructe
şi sucuri de fructe, apă tonică (băuturi care nu
sunt pentru uz medicinal), băuturi carbogazoase
din fructe, băuturi carbogazoase aromatizate,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe, băuturi de fructe
şi sucuri de fructe, apă tonică (băuturi care nu
sunt pentru uz medicinal), băuturi carbogazoase
din fructe, băuturi carbogazoase aromatizate,

M 2019 01038
14/02/2019
DP Beverages, PO BOX 309GT,
UGLAND HOUSE, SOUTH
CHURCH STREET, GEORGE
TOWN GRAND CAYMAN,
INSULELE CAYMAN
ZMP Intellectual Property SRL,
STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2 , BUCUREŞTI ,
ROMANIA

(540)

M 2019 01039
14/02/2019
DP Beverages, PO BOX 309GT,
UGLAND HOUSE, SOUTH
CHURCH STREET, GEORGE
TOWN GRAND CAYMAN,
INSULELE CAYMAN
ZMP Intellectual Property SRL,
STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2 , BUCUREŞTI ,
ROMANIA

FUZE TEA GREEN ICE TEA
MANGO CHAMMOMILE

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe, băuturi de fructe
şi sucuri de fructe, apă tonică (băuturi care nu
sunt pentru uz medicinal), băuturi carbogazoase
din fructe, băuturi carbogazoase aromatizate,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

(210)
(151)
(732)

───────
(740)
(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01040
14/02/2019
DP Beverages, PO BOX 309GT,
UGLAND HOUSE, SOUTH
CHURCH STREET, GEORGE
TOWN GRAND CAYMAN,
INSULELE CAYMAN
ZMP Intellectual Property SRL,
STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2 , BUCUREŞTI ,
ROMANIA

FUZE TEA BLACK ICE
TEA MANGO PINEAPPLE

(540)

M 2019 01041
14/02/2019
DP Beverages, PO BOX 309GT,
UGLAND HOUSE, SOUTH
CHURCH STREET, GEORGE
TOWN GRAND CAYMAN,
INSULELE CAYMAN
ZMP Intellectual Property SRL,
STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2 , BUCUREŞTI ,
ROMANIA

FUZE TEA BLACK ICE
TEA WHITE PEACH ZERO

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe, băuturi de fructe
şi sucuri de fructe, apă tonică (băuturi care nu
sunt pentru uz medicinal), băuturi carbogazoase
din fructe, băuturi carbogazoase aromatizate,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
───────

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe, băuturi de fructe
şi sucuri de fructe, apă tonică (băuturi care nu
sunt pentru uz medicinal), băuturi carbogazoase
din fructe, băuturi carbogazoase aromatizate,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

(210)
(151)
(732)

───────
(740)

(540)

(511)

M 2019 01042
14/02/2019
DP Beverages, PO BOX 309GT,
UGLAND HOUSE, SOUTH
CHURCH STREET, GEORGE
TOWN GRAND CAYMAN,
INSULELE CAYMAN
ZMP Intellectual Property SRL,
STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2 , BUCUREŞTI ,
ROMANIA

FUZE TEA GREEN
ICE TEA LIME MINT

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe, băuturi de fructe
şi sucuri de fructe, apă tonică (băuturi care nu
sunt pentru uz medicinal), băuturi carbogazoase
din fructe, băuturi carbogazoase aromatizate,
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siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01043
14/02/2019
LAURENTIU VLAD CAZACU, STR.
GHEORGHE DIJA NR. 215A, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01045
14/02/2019
SC OPTIMAX VISION SRL, BD.
CONSTRUCTORILOR NR. 20
A, CLĂDIREA IPROMET, ET.
1, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PIAŢA AGROALIMENTARĂ
COCOŞ

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 01044
14/02/2019
LAURENTIU VLAD CAZACU, STR.
GHEORGHE DOJA NR. 215A, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

PIAŢA COCOŞ

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

eco by Optimax
(531)

Clasificare Viena: 29.01.03; 27.05.09;
27.05.10; 26.15.01; 26.13.01
(591) Culori revendicate:verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Ochelari, lentile optice, rame pentru lentile,
cordoane (şnururi) pentru rame şi lentile, tocuri
pentru rame şi lentile, lavete speciale pentru
curăţat lentile şi rame.
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(540)
(511)

M 2019 01046
14/02/2019
THE B.C.A. TRANSPORT CORP.
S.R.L., STR. GHIDIGENI NR.
40, CORP B, AP. 9, SECTOR
5 , BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Poutinerie

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
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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).
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01048
14/02/2019
Radu Vasilescu, STR. FICUSULUI
NR. 1, BL. C28, JUD. ILFOV,
BALOTESTI, ILFOV, ROMANIA
Valentina Vasilescu, STR.
BABADAG NR. 5, BL. 1, SC. B,
AP. 3, JUD. TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA
CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR
1, , BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

CARPATHIS THE
STORY BEGINS HERE
OUTDOOR GUIDES

Livada CireșEscu
(531)

Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.25; 05.07.16; 05.03.14
(591) Culori revendicate:verde, roşu, negru,
alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de

M 2019 01049
14/02/2019
BALAN BUDEANU COSTEL
PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ,
STR. BRĂDUŢULUI NR. 22, JUD.
IAŞI, TOMEŞTI, IAȘI, 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: 27.01.07; 27.01.12;
26.11.06; 01.01.01; 06.01.02; 06.01.04;
05.01.10; 01.15.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Servicii de ghid turistic (transport), servicii
de ghizi și informații turistice legate de
transport, organizare de circuite turistice cu
ghid, organizare de plimbări turistice cu ghid,
organizare de vizite turistice cu ghid, servicii de
vizitare a obiectivelor turistice, ghid turistic și
excursii, servicii de organizare și ghidaj pentru
circuite și vizite turistice, organizare de excursii,
organizare de excursii pentru turiști, organizări
de circuite turistice, organizare de expediții,
organizare de rute turistice, coordonare de tururi
turistice, servicii de transport pentru excursii
turistice, servicii de consultanță și informații
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pentru călătorii, furnizare de informații pentru
turiști despre excursii și tururi de oraș, planificare
și organizare de tururi de oraș și de excursii de
o zi.
41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, activități sportive și de recreere,
organizare de tururighidate, organizare de
tururi ghidate la obiective culturale în
scopuri educative, organizarea de ateliere
recreative (divertisment), organizarea de ateliere
organizate în scopuri educative, servicii de
cluburi de agrement cu instalații sportive,
furnizare de pregătire, educație și îndrumare,
organizare de activități recreative, organizare de
activități de divertisment pentru tabere de vară,
organizare de activități sportive pentru tabere de
vară, organizare de excursii pentru divertisment,
organizarea de cursuri de instruire pentru turiști,
publicare de ghiduri, hărți de călătorie, registre
cu orașe și liste online, pentru uzul călătorilor,
nedescărcabile, publicare de jurnale, servicii de
agrement, servicii de informare despre activități
recreative, servicii recreative legate de drumeții
și camping.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01050
14/02/2019
BRO VISUAL EDIT SOLUTIONS
SRL, STR. POPA SOARE NR.
40, SECTOR 2, , BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
Cabinet Individual Claudiu Feraru,
CALEA VICTORIEI NR. 128B, AP.
14, SECTOR 1, BUCUREŞTI

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

(531)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.24

Decoratiuni Dulci

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.

(740)

bro visual edit solutions

M 2019 01051
14/02/2019
Decoratiuni Dulci SRL, STR. 1918
NR. 1, JUD. IALOMIŢA, URZICENI,
925300, IALOMIȚA, ROMANIA

M 2019 01052
14/02/2019
MIHAI MARIUS CATALIN, STR.
GHEORGHE TATTARESCU NR.
15, ET. 1, AP. 3, COM. SELIMBAR,
JUD. SIBIU, SAT SELIMBAR,
557260, SIBIU, ROMANIA
APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU

MIHMED

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale,
ochi
și
dinți,
material
de
sutură, echipament stomatologic, proteze
stomatologice,
piese
protetice
pentru
stomatologie,
aparate
și
instrumente
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stomatologice, mobilier special pentru uz
stomatologic, instrumente protetice pentru uz
stomatologic, implanturi (proteze) folosite în
stomatologie.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator,
servicii de laborator pentru cercetări în domeniul
stomatologiei.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și
de îngrijire a frumuseții pentru oameni
sau animale, stomatologie, stomatologie
estetică, consultații stomatologice, asistență
stomatologică,
consiliere
în
domeniul
stomatologiei, furnizare de informații despre
stomatologie, servicii de albire a dinților.
───────

ERATA

Referitor la depozitul M 2018/07856, publicat la data de
28/11/2018, dintr-o eroare materială, clasa 35 a fost
menţionată greşit, corect fiind:

35 Publicitate; 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 en-gros, de distribuitoare automate, prin cataloage
de comandă sau prin mijloace electronice, de exemplu, prin
intermediul site-urilor web sau a programelor de televiziune
pentru cumpărături.

