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Cereri Mărci publicate în 21/10/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 06469

(151)
14/10/2019

(732)
ACID LOVE SRL

2 M 2019 07179

14/10/2019

LUXURY AGENCY ADVISORY
SRL

Gentlemen's Society

3 M 2019 07299

14/10/2019

EDU CLASS SRL

Edu Class

4 M 2019 07300

14/10/2019

EXCLUSIVE PARTENERS FOR AIMEÉ
LIFE SRL

5 M 2019 07301

14/10/2019

FLORIN-COSMIN CHECHIȘAN Keky

6 M 2019 07302

14/10/2019

ȘTEFANIA-MIRUNA
BULBOACĂ

cuib club & clothing

7 M 2019 07303

14/10/2019

IOAN-ALEXANDRU OGNEAN

Luciano

8 M 2019 07304

14/10/2019

S.C. AYLINE MOZZART
IMPORT S.R.L.

ZUMRUT

9 M 2019 07305

14/10/2019

SELMOR SOFTWARE SRL

Selmor Progress insurance

10 M 2019 07306

14/10/2019

SELMOR SOFTWARE SRL

selmor

11 M 2019 07307

14/10/2019

SPONTAN EVENTS SRL

SPONTAN

12 M 2019 07308

14/10/2019

TULIPAN CAMPING SRL-D

TULIPAN CAMPING

13 M 2019 07309

14/10/2019

ALDIS SRL

ALDIS Cârnați cimbrișor

14 M 2019 07310

14/10/2019

SC. LAUMAR CONSULTING
SRL.

ZINBEST

15 M 2019 07311

14/10/2019

PETRU BUGA

Bio Rosh

16 M 2019 07312

14/10/2019

SC COSMETIC PLANT
PRODCOM SRL

COSMETIC PLANT

17 M 2019 07313

14/10/2019

SC COSMETIC PLANT
PRODCOM SRL

COSMETIC PLANT

18 M 2019 07314

14/10/2019

HIGHLANDER GUARD S.R.L.

H HIGHLANDER GUARD

19 M 2019 07315

14/10/2019

Danut Mirel Berbec

Giurgiu - Tribune

20 M 2019 07316

14/10/2019

Danut Mirel Berbec

Giurgiu - Acid

21 M 2019 07317

14/10/2019

ATTILA ELEKES - BALAZS

mega zoo PET

22 M 2019 07318

14/10/2019

Hyllan Pharma SRL

METISTOP

23 M 2019 07319

14/10/2019

CARMEN ELENA IONIȚĂ

WEDOWOW EVENTS

24 M 2019 07320

14/10/2019

EUROMEDIA GROUP SA

EUROMEDIA ENTERTAINMENT

25 M 2019 07321

14/10/2019

ALPHA BANK ROMANIA S.A

ALPHACARD ONLINE

2

(540)
UrbanX
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
26 M 2019 07322

(151)
14/10/2019

(732)
ALPHA BANK ROMANIA S.A

(540)
ALPHA PAY ONLINE

27 M 2019 07323

14/10/2019

IOAN CĂTĂLIN CĂLINOIU

World of Light

28 M 2019 07324

14/10/2019

MARSILIAN TECHNOLOGIES
S.R.L

MARSILIAN

29 M 2019 07325

14/10/2019

GABRIEL DANIEL
DUMITRACHE

TSS

30 M 2019 07326

14/10/2019

ETI GIDA SANAYI VE TICARET ETİ Adicto GO!
ANONIM ŞIRKETI

31 M 2019 07327

14/10/2019

ETI GIDA SANAYI VE TICARET ETI Adicto intense
ANONIM ŞIRKETI

32 M 2019 07328

14/10/2019

MARSILIAN TECHNOLOGIES
S.R.L.

BIOMAP

33 M 2019 07329

14/10/2019

RADIO GUERRILLA SRL

PINK IS THE NEW GOLD

34 M 2019 07330

14/10/2019

RADIO GUERRILLA SRL

ROZ ESTE NOUL GOLD

35 M 2019 07331

14/10/2019

ROATA NOROCULUI SRL

ROATA NOROCULUI

3
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06469
14/10/2019
ACID LOVE SRL, B-DUL
ALEXANDRU OBREGIA NR.
35, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07179
14/10/2019
LUXURY AGENCY ADVISORY
SRL, STR. LANARIEI NR. 3, BL A3,
SC A, ET 3, AP 55, JUD. ARGEŞ,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

UrbanX
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (Solicitam protectie
pentru intreaga lista de produse incluse in
aceasta clasa conform Clasificarii de la Nisa).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.
───────

Gentlemen's Society
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.16;
09.07.25; 09.03.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07299
14/10/2019
EDU CLASS SRL, STR.
UNIRII NR. 9, BL. 2A, SC.
B, SPAȚIUL COMERCIAL,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 040102,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Edu Class
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15
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(591)

Culori revendicate:roșu (HEX=#2124),
portocaliu (HEX=#ee8136),
mov (HEX=#c886b6), albastru
(HEX=#01b5ea), verde
(HEX=#a3cd39), maro (HEX=#cd6767),
galben (HEX=#eab222)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jucării, jocuri.
35. Furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de agenții de
import și export, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la jucării, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu jucării, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu jocuri, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jucării, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
medicale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07300
14/10/2019
EXCLUSIVE PARTENERS FOR
LIFE SRL, STR. CĂPȘUNILOR
NR. 22, COMUNA MALU MARE,
JUDEŢUL DOLJ, SAT PREAJBA,
DOLJ, ROMANIA

fulare (îmbrăcăminte), văluri (îmbrăcăminte),
glugi (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte țesută, brâie (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte de noapte, îmbrăcăminte pentru
copii, îmbrăcăminte de dormit, îmbrăcăminte
pentru dormit, articole de îmbrăcăminte
de agrement, salopete scurte (articole de
îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte pentru
sport, articole de îmbrăcăminte pentru atletism,
îmbrăcăminte din piele pentru motocicliști, saboți
(încălțăminte), balerini (încălțăminte), căpute de
încălțăminte, încălțăminte pentru alergare, tocuri
pentru încălțăminte, încălțăminte de stradă,
bombeuri de încălțăminte, încălțăminte de
atletism, încălțăminte pentru sport, încălțăminte
de sport, încălțăminte pentru antrenament,
încălțăminte pentru călărit, încălțăminte pentru
drumeții, tălpi de încălțăminte.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

AIMEÉ
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, manșoane (îmbrăcăminte),
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (îmbrăcăminte),
șorțuri
(îmbrăcăminte),
gabardine
(îmbrăcăminte),
manșete
(îmbrăcăminte),
jachete
(îmbrăcăminte),
combinezoare
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte impermeabilă,
blănuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),

M 2019 07301
14/10/2019
FLORIN-COSMIN CHECHIȘAN,
STR. DRISTORULUI NR. 97-119,
BL. 63, SC. 4, ET. 9, AP. 906,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE, NR. 51, BIROURI A14A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Keky

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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 07302
14/10/2019
ȘTEFANIA-MIRUNA BULBOACĂ,
STR. DUMBRAVA ROȘIE NR.10,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07303
14/10/2019
IOAN-ALEXANDRU OGNEAN,
STR. FRUNZEI NR. 25, AP. 7,
JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

Luciano
(531)

cuib club & clothing
(531)

Clasificare Viena: 03.07.20; 02.09.14;
09.01.07; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic și perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

Clasificare Viena: 01.03.07; 01.03.20;
24.07.01; 24.07.23; 27.05.02; 27.05.12;
29.01.13
(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, zahar, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină și preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie și
cofetărie înghețată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar, oțet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheață.
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(740)

(540)
(511)

M 2019 07304
14/10/2019
S.C. AYLINE MOZZART IMPORT
S.R.L., STR. SLT. PETRE IONEL
NR. 213B, JUD. ILFOV, COMUNA
BRĂNEŞTI, ILFOV, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

ZUMRUT

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
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plastic. (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 07305
14/10/2019
SELMOR SOFTWARE SRL, STR.
RAMURI TEI NR. 4, CAMERA 3,
ET. 4, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020355, BUCUREȘTI, ROMANIA

35. Publicitate,

managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07306
14/10/2019
SELMOR SOFTWARE SRL, STR.
RAMURI TEI NR. 4, CAMERA 3,
ET. 4, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020355, BUCUREȘTI, ROMANIA

Selmor Progress insurance
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.02; 29.01.04
Culori revendicate:albastru (Pantone
1165 C), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie , topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.

selmor
(531)

Clasificare Viena: 24.15.01; 24.15.21;
26.04.16; 27.05.02; 27.05.17
(591) Culori revendicate:albastru, gri închis,
alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie , topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
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care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07307
14/10/2019
SPONTAN EVENTS SRL, STR.
VASILE ALECSANDRI NR. 3, APT.
8, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 07308
14/10/2019
TULIPAN CAMPING SRL-D,
STRADA I NR. 318, JUD. CLUJ,
SIC, CLUJ, ROMANIA

TULIPAN CAMPING

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07309
14/10/2019
ALDIS SRL, STR. ING. GEORGE
NAGHI NR. 1, JUD. CĂLĂRAŞI,
CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAȘI, ROMANIA

ALDIS Cârnați cimbrișor

(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.
───────

(210)
(151)
(732)

SPONTAN
(531)

Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 27.05.17; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Marketing pentru evenimente.
41. Organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente pentru
divertisment.
───────

(540)
(511)

M 2019 07310
14/10/2019
SC. LAUMAR CONSULTING SRL.,
STR. COZLA NR. 3, BL. B1B, SC.
3, ET. 5, AP. 109, BUCURESTI,
032732, BUCUREȘTI, ROMANIA

ZINBEST

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Aparate auditive, aparate auditive analogice,
aparate auditive pentru persoane hipoacuzice,
adaptoare
auriculare pentru aparatele auditive, aparate
de amplificare acustică pentru persoane
hipoacuzice (aparate
auditive), aparate auditive care pot fi programate,
aparate auditive pentru persoane cu deficiențe
de auz
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(proteze auditive), olive sub formă de piese
pentru aparate auditive, amplificatoare auditive,
amplificatoare
auditive de sunet, amplificatoare de sunet
(dispozitive medicale).
35. Publicitate, administrație comercială.

neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și lut.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07311
14/10/2019
PETRU BUGA, CALEA DUDESTI
NR. 94, ET. 8, AP. 20, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

Bio Rosh
(531)

Clasificare Viena: 26.04.02; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:maro, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinți nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esențiale, preparate de albire și
alte substanțe de spălare, preparate de curățare,
lustruire, degresare și abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman și veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinților și
pentru amprente dentare, dezinfectanți, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale
și piei brute, bagaje și genți de transport,
umbrele de ploaie și de soare, bastoane, bice,
harnașament și articole de șelărie, zgărzi, lese și
îmbrăcăminte pentru animale.
21. Ustensile și 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

M 2019 07312
14/10/2019
SC COSMETIC PLANT PRODCOM
SRL, STR. ARIEŞULUI NR. 25,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400441, CLUJ, ROMANIA

COSMETIC PLANT
(531)

Clasificare Viena: 05.03.11; 05.03.14;
27.05.01; 26.02.05; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde (Pantone
361C), gri (Pantone 423C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Înălbitori și alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare și
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esențiale, preparate cosmetice, loțiuni pentru
păr, pastă de dinți.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07313
14/10/2019
SC COSMETIC PLANT PRODCOM
SRL, STR. ARIEŞULUI NR. 25,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400441, CLUJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

COSMETIC PLANT
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
05.03.13
(591) Culori revendicate:gri (pantone 361 C)
verde (pantone 423C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate cosmetice, loţiuni pentru
păr, pastă de dinţi.
───────

M 2019 07314
14/10/2019
HIGHLANDER GUARD S.R.L.,
CALEA VĂCĂREȘTI NR. 324, BL.
9A, SC.1, ET. 3, AP. 13, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

H HIGHLANDER GUARD
(531)

Clasificare Viena: 26.01.01; 26.01.04;
26.01.16; 26.01.18; 26.01.21; 27.05.01;
27.05.17; 05.03.04; 05.03.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția bunurilor și persoanelor, servicii
personale și sociale oferite de terți pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07315
14/10/2019
Danut Mirel Berbec, STR. BACIU
NR. 76, JUD. GIURGIU, GIURGIU,
GIURGIU, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

Giurgiu - Acid

Giurgiu - Tribune
(531)

Clasificare Viena: 07.05.02; 07.01.25;
26.04.05; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Telecomunicații, transmitere de știri și
informații prin radio tv și online, furnizarea
accesului la pagini web.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile.

M 2019 07316
14/10/2019
Danut Mirel Berbec, STR. BACIU
NR. 76, JUD. GIURGIU, GIURGIU,
GIURGIU, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 07.01.06; 07.05.02;
27.05.01; 26.04.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Telecomunicații, transmitere de știri și
informații prin radio tv și online, furnizarea
accesului la pagini web.
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile.
───────

───────
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07317
14/10/2019
ATTILA ELEKES - BALAZS, STR.
PETRE ISPIRESCU NR. 40, BL.
P71A, SC.1, ET.2, AP.12, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

mega zoo PET
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(531)

Clasificare Viena: 03.01.08; 03.01.16;
03.05.01; 03.07.15; 03.11.11; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.17; 26.11.06; 27.05.24
(591) Culori revendicate:gri, roșu, albastru,
galben, negru, alb, bej, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07318
14/10/2019
Hyllan Pharma SRL, STR.
TURTURELELOR NR. 11A,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL.
17, SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 041256,
BUCUREȘTI, ROMANIA

METISTOP
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.01;
29.01.04; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice de uz medical,
suplimente alimentare pentru oameni, alimente
și substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical.

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 07319
14/10/2019
CARMEN ELENA IONIȚĂ, STR.
PUPITRULUI NR.25, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

WEDOWOW EVENTS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, activități de organizare,
planificare și coordonare de expoziții și târguri
cu caracter educativ și cultural, organizare de
congrese și evenimente recreative și distractive.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și frumusețe pentru oameni sau pentru
animale, servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07320
14/10/2019
EUROMEDIA GROUP SA, BLD.
PIPERA NR.1/VI, CLADIREA 1,
COMPLEX "BARBA CENTER",
CORP B, ET. 8, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, 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

───────

EUROMEDIA
ENTERTAINMENT
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.09;
26.04.09; 26.11.25
Culori revendicate:roşu, albastru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor afacerilor

comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, administrare (organizare)
de servicii de divertisment, activităţi de
divertisment, sportive şi culturale, coordonare
de activităţi culturale, coordonare de activităţi
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, furnizare de
instalaţii de recreere, furnizare de instalaţii de
teatru, furnizare de instalaţii de cinematograf,
furnizare de instalaţii de recreere pentru cluburi,
furnizare de instalaţii pentru reprezentaţiile în
direct ale unui grup muzical, furnizare de
instalaţii pentru cinematografe şi teatre, furnizare
de instalaţii pentru divertisment, furnizare de
instalaţii pentru filme, spectacole, piese de
teatru, muzică sau instruire educaţională, servicii
de închiriere de echipamente şi instalaţii pentru
educaţie, divertisment, sport și cultură, servicii
de tehnician de lumini pentru evenimente,
închirierea dispozitivelor de iluminat pentru
decoruri de teatru sau studiouri de televiziune,
producţia de spectacole.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 07321
14/10/2019
ALPHA BANK ROMANIA S.A,
CALEA DOROBANŢILOR NR. 23B,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010566,
BUCUREȘTI, ROMANIA
VALENTIN BEREA, BD. CAROL
I NR. 51, AP. 2, SECTOR 2,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

ALPHACARD ONLINE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi de
birou, cu excepţia mobilei, adezivi ( materiale
colante ) pentru papetărie sau de uz casnic,
materiale de desen şi materiale pentru artişti,
pensule, materiale didactice si educative, folii de
plastic pentru documente, folii şi pungi pentru
ambalat şi împachetat, caractere tipografice,
forme de tipar, clişee.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,

constituire baze de date computerizate,
contabilitate, auditul afacerilor şi audit financiar,
consultanţă comercială, studii de piaţă,
prognoze economice, managementul afacerilor
şi consultanţă în management, marketing,
prelucrarea de ordine de cumpărare ( lucrări de
birou ), emiterea de facturi ( facturare ).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, servicii bancare,
servicii de creditare, cărţi de credit şi de
debit, depozite de valori, schimb valutar,
colectarea debitelor, factoring, activităţi fiduciare,
consultanţă financiară, servicii financiare, fonduri
de investiţii, garanţii, servicii bancare la domiciliu,
asigurări în caz de accidente, servicii de
actuariat, evaluări financiare, lichidarea unor
afaceri, investiţii de capital, servicii de leasing,
emitere de cecuri, servicii de împrumuturi
bancare, servicii de fonduri mutuale, servicii de
asigurare.
38. Telecomunicaţii, comunicare şi transmitere
de informaţii prin telefon, e-mail, fax, servicii de
acces la baza de date, închirieri de echipamente
pentru telecomunicaţii.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legatură cu acesta,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi deyvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
45. Servicii judiciare, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor, cercetare juridică, litigii, mediere.
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
14/10/2019

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07322
14/10/2019
ALPHA BANK ROMANIA S.A,
CALEA DOROBANŢILOR NR. 23B,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010566,
BUCUREȘTI, ROMANIA
VALENTIN BEREA, BD. CAROL
I NR. 51, AP. 2, SECTOR 2,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

de investiţii, garanţii, servicii bancare la domiciliu,
asigurări în caz de accidente, servicii de
actuariat, evaluări financiare, lichidarea unor
afaceri, investiţii de capital, servicii de leasing,
emitere de cecuri, servicii de împrumuturi
bancare, servicii de fonduri mutuale, servicii de
asigurare.
38. Telecomunicaţii, comunicare şi transmitere
de informaţii prin telefon, e-mail, fax, acces la
baza de date, închirieri de echipamente pentru
telecomunicaţii.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legatură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
45. Servicii judiciare, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor, cercetare juridică, litigii, mediere.
───────

(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 14.05.23;
26.11.25
(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice si educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
clişee.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
constituire baze de date computerizate,
contabilitate, auditul afacerilor şi audit financiar,
consultanţă comercială, studii de piaţă,
prognoze economice, managementul afacerilor
şi consultanţă în management, marketing,
prelucrarea de ordine de cumpărare ( lucrări de
birou ), emiterea de facturi ( facturare ).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, servicii bancare,
servicii de creditare, cărţi de credit şi de
debit, depozite de valori, schimb valutar,
colectarea debitelor, factoring, activităţi fiduciare,
consultanţă financiară, servicii financiare, fonduri

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(511)

M 2019 07323
14/10/2019
IOAN CĂTĂLIN CĂLINOIU, STR.
VIITORULUI NR. 22, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, 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

World of Light

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

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07324
14/10/2019
MARSILIAN TECHNOLOGIES
S.R.L, STR. MARESAL
ALEXANDRU AVERESCU NR. 6,
BL. L1, SC. 3, AP.4, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

de informații, facilitarea accesului temporar
la software on-line nedescărcabil pentru
transmiterea de date, facilitarea utilizării
temporare de software nedescărcabil online pentru gestionarea de date, asigurarea
posibilității de utilizare temporară a unui software
on-line nedescărcabil pentru procesarea plăților
electronice, dezvoltare de software, design și
dezvoltare de software, dezvoltare de software
pentru terți, dezvoltare și testare de software,
dezvoltare de software pentru drivere, dezvoltare
de software de realitate virtuală, dezvoltare de
software-uri multimedia interactive, cercetare și
dezvoltare de software informatic, proiectare,
dezvoltare și implementare de software.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07325
14/10/2019
GABRIEL DANIEL DUMITRACHE,
STR. COZIA NR. 3, BL. B1A,
SC. 1, ET. 1, AP. 8, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
Cabinet Individual Proprietate
Industrială Claudia Monica Frisch,
ȘOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTORUL 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

MARSILIAN
(531)

Clasificare Viena: 27.05.25; 29.01.13;
26.05.12
(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, furnizare de publicații online, servicii de publicare on-line, furnizare
de materiale video on-line, nedescărcabile,
publicare on-line de cărți și reviste electronice,
publicare electronică on-line de periodice și cărți,
informații în domeniul educației, furnizate on-line
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet.
42. Facilitarea accesului temporar la software
on-line nedescărcabil pentru transmiterea

TSS
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 26.01.18;
27.05.17
(591) Culori revendicate:roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
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electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere şi dispozitive
periferice pentru computere.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de agenţii de import-export, servicii de publicitate
si marketing online, servicii privind prezentarea
produselor în mediile de comunicare în scopul
comercializării, regruparea în avantajul terţilor a
diverselor produse în special a celor solicitate
în clasa 9 ( cu excepţia transportului lor )
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin magazine en
gross sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă, prin mijloace electronice,
pagină web, prin intermediul caselor de comenzi
şi prin intermediul emisiunilor de teleshopping.
37. Servicii de instalaţii şi reparaţii.

(531)

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24
(591) Culori revendicate:alb, mov, roşu,
negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Biscuiţi, bomboane cu ciocolată, produse
de patiserie, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers),
napolitane, torturi/prăjituri, tarte, deserturi, și
anume, deserturi de brutărie, deserturi pe bază
de făină și ciocolată, spume de desert, deserturi
cu gheață, îngheţate, gheaţă comestibilă.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07326
14/10/2019
ETI GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI, ORGANIZE
SANAYI BOLGESI CADDE 11,
ESKISEHIR, TURCIA
ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI NR.
17, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

M 2019 07327
14/10/2019
ETI GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI, ORGANIZE
SANAYI BOLGESI CADDE 11,
ESKISEHIR, TURCIA
ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI NR.
17, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ETI Adicto intense
(531)

ETİ Adicto GO!

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24
(591) Culori revendicate:alb, mov, roşu,
negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Biscuiţi, bomboane cu ciocolată, produse
de patiserie, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers),
napolitane, torturi/prăjituri, tarte, deserturi, și
anume, deserturi de brutărie, deserturi pe bază
de făină și ciocolată, spume de desert, deserturi
cu gheață, îngheţate, gheaţă comestibilă.
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───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07328
14/10/2019
MARSILIAN TECHNOLOGIES
S.R.L., STR. MAREŞAL
ALEXANDRU AVERESCU NR. 6,
BL. L1, SC. 3, AP. 4, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07329
14/10/2019
RADIO GUERRILLA SRL, CALEA
MOŞILOR NR. 213 CAMERA 1, BL.
21A, SC. 1, ET. 2, AP. 20, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

PINK IS THE NEW GOLD

(511)

BIOMAP
(531)

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 01.03.02; 26.01.14; 02.01.23
(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#2a3e74), portocaliu (HEX #ff7f50), roz
(HEX #ff2052)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, informații în domeniul
educației, furnizate on-line dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet, servicii
de bibliotecă și închiriere de produse media,
educație în domeniul sănătății, servicii de
educație și pregătire profesională.
42. Facilitarea accesului temporar la software
on-line nedescărcabil pentru transmiterea
de informații, facilitarea accesului temporar
la software nedescărcabil on-line pentru
gestionarea de informații, facilitarea accesului
temporar la software on-line nedescărcabil
pentru transmiterea de date, facilitarea utilizării
temporare de software nedescărcabil on-line
pentru gestionarea de date.
───────

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Carduri magnetice codate, carduri cu circuite
integrate (carduri inteligente)/ carduri inteligente
(carduri cu circuite integrate), carduri bancare
(codificate sau magnetice), carduri cu cip,
carduri imprimate (magnetice), carduri imprimate
(codificate), carduri de plastic codificate,
carduri de credit codificate, carduri cu bandă
magnetică, carduri magnetice de plată, carduri
bancare tipărite (codificate), carduri bancare
tipărite (magnetice), carduri de debit codificate
magnetic, carduri de plată codificate magnetic,
carduri bancare cu codificare magnetică, carduri
codificate utilizate în efectuarea tranzacțiilor
la punctele de vânzare, carduri codificate
utilizate pentru tranzacțiile financiare efectuate
prin transfer electronic, carduri de debit pentru
retragerea de numerar (imprimate, cu bandă
magnetică), carduri de plată codificate preplătite,
dispozitive pentru citirea cardurilor, suporturi
magnetice de date, software de calculatoare,
aplicații software, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
suporturi de stocare digitale sau analog,
publicații electronice descărcabile.
16. Publicaţii tipărite, tipărituri, cărți, ziare,
broșuri, reviste, articole de legătorie, fotografii,
articole de papetărie şi de birou, pensule,
agende, calendare, postere, bannere din hârtie
sau carton, fluturași publicitari, folii de plastic
pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat
şi împachetat, caractere
tipografice, forme de tipar, carduri din hârtie sau
carton, carduri fără codificare magnetică.
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25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi

pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri (cu
excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
putând fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul siteurilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, furnizarea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de comerț și de informare a
consumatorilor, producţia de clipuri publicitare,
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, închiriere
de spații, timp și materiale publicitare, marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul, servicii
de relaţii media, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, sondaje de opinie, servicii
administrative de carduri de fidelitate.
36. Afaceri financiare, servicii financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
38. Telecomunicații, difuzarea programelor de
radio și de televiziune, servicii de radiodifuziune
prin internet, difuzare de materiale audio și video
pe internet, transmisie de podcasturi, difuzarea
de muzică.
41. Divertisment, activităţi sportive și culturale,
furnizarea online de muzică, nedescărcabilă,
producţia de muzică, organizarea de concerte,
servicii de disc-jockey, organizarea de competiţii
educative, sportive sau de divertisment,
organizarea de evenimente de divertisment,
organizarea
de
evenimente
culturale,
prezentarea prestaţiilor live, divertisment de
radio și de televiziune, divertisment muzical,
producţia de programe de radio şi de
televiziune, producția de emisiuni de radio și
de televiziune, furnizare de divertisment prin
intermediul podcasturilor, servicii de divertisment
radiofonic prin internet, servicii de programe
de știri pentru radio sau televiziune, servicii
de prezentatori de radio și de televiziune,
producţia de spectacole, găzduire și organizare

de ceremonii de decernare de premii referitoare
la muzică, furnizarea de publicaţii electronice,
nedescărcabile, servicii prestate de studiouri
de înregistrare, servicii de publicare on-line,
publicarea de texte, altele decât textele de
publicitate, publicarea cărţilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)
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RADIO GUERRILLA SRL, CALEA
MOŞILOR NR. 213 CAMERA 1, BL.
21A, SC. 1, ET. 2, AP. 20, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

ROZ ESTE NOUL GOLD

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Carduri magnetice codate, carduri cu circuite
integrate (carduri inteligente)/ carduri inteligente
(carduri cu circuite integrate), carduri bancare
(codificate sau magnetice), carduri cu cip,
carduri imprimate (magnetice), carduri imprimate
(codificate), carduri de plastic codificate,
carduri de credit codificate, carduri cu bandă
magnetică, carduri magnetice de plată, carduri
bancare tipărite (codificate), carduri bancare
tipărite (magnetice), carduri de debit codificate
magnetic, carduri de plată codificate magnetic,
carduri bancare cu codificare magnetică, carduri
codificate utilizate în efectuarea tranzacțiilor
la punctele de vânzare, carduri codificate
utilizate pentru tranzacțiile financiare efectuate
prin transfer electronic, carduri de debit pentru
retragerea de numerar (imprimate, cu bandă
magnetică), carduri de plată codificate preplătite,
dispozitive pentru citirea cardurilor, suporturi
magnetice de date, software de calculator,
aplicații software, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
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suporturi de stocare digitale sau analog,
publicații electronice descărcabile.
16. Publicaţii tipărite, tipărituri, cărți, ziare,
broșuri, reviste, articole de legătorie, fotografii,
articole de papetărie şi de birou, pensule,
agende, calendare, postere, bannere din hârtie
sau carton, fluturași publicitari, folii de plastic
pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat
şi împachetat, caractere
tipografice, forme de tipar, carduri din hârtie sau
carton, carduri fără codificare magnetică.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri (cu
excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
putând fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul siteurilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, furnizarea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de comerț și de informare a
consumatorilor, producţia de clipuri publicitare,
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, închiriere
de spații, timp și materiale publicitare, marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul, servicii
de relaţii media, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, sondaje de opinie, servicii
administrative de carduri de fidelitate.
36. Afaceri financiare, servicii financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
38. Telecomunicații, difuzarea programelor de
radio și de televiziune, servicii de radiodifuziune
prin internet, difuzare de materiale audio și video
pe internet, transmisie de podcasturi, difuzarea
de muzică.
41. Divertisment, activităţi sportive și culturale,
furnizarea online de muzică, nedescărcabilă,
producţia de muzică, organizarea de concerte,
servicii de disc-jockey, organizarea de competiţii
educative, sportive sau de divertisment,

organizarea de evenimente de divertisment,
organizarea
de
evenimente
culturale,
prezentarea prestaţiilor live, divertisment de
radio și de televiziune, divertisment muzical,
producţia de programe de radio şi de
televiziune, producția de emisiuni de radio și
de televiziune, furnizare de divertisment prin
intermediul podcasturilor, servicii de divertisment
radiofonic prin internet, servicii de programe
de știri pentru radio sau televiziune, servicii
de prezentatori de radio și de televiziune,
producţia de spectacole, găzduire și organizare
de ceremonii de decernare de premii referitoare
la muzică, furnizarea de publicaţii electronice,
nedescărcabile, servicii prestate de studiouri
de înregistrare, servicii de publicare on-line,
publicarea de texte, altele decât textele de
publicitate, publicarea cărţilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)
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(511)
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ROATA NOROCULUI SRL, STR.
CRIŞAN NR. 6, JUD. BRASOV
, BRAŞOV, 500040, BRAȘOV,
ROMANIA
SC APPELLO BRANDS SRL ,
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SB,
ROMANIA

ROATA NOROCULUI

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

