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(151)
19/08/2019

(732)
REMUS-MARIAN MARINATECHIORUŞ

(540)
HOUSE HUNTERS Vânătorii de
case

2 M 2019 05961

19/08/2019

VLADIANA BEAUTY SRL

SPEKTR ROMÂNIA

3 M 2019 05962

19/08/2019

DANA GABRIELA MAIORESCU PRO KIDO Imuniko

4 M 2019 05963

19/08/2019

SC EVES SPORT APP SRL

EVES

5 M 2019 05965

19/08/2019

ERSIN KORKUT

EJ EMPOLI JEWELRY

6 M 2019 05966

19/08/2019

ANDREI ILĂŞOAIA

beauty's by Andreea Ilăşoaia

7 M 2019 05967

19/08/2019

MARIANA RISTACHE

CRAMA STRĂMUTATĂ
DOMENIILE CHIŢORANI

8 M 2019 05968

19/08/2019

SC LVI SERV SRL

ZIMBRU

9 M 2019 05969

19/08/2019

IRINA ANCA SOPCU

TOUCH magazine

10 M 2019 05970

19/08/2019

MEDIATRUST ROMANIA SRL

mediaTRUST

11 M 2019 05971

19/08/2019

HYUNDAI MOTOR COMPANY

H PALISADE

12 M 2019 05972

19/08/2019

CORINA GEORGIANA
IORDACHE

Georgiana Iordache

13 M 2019 05973

19/08/2019

Catalin Agopian

Solluna altfel de perdele

14 M 2019 05974

19/08/2019

ANDREEA GEORGIANA MATEI logiclub

15 M 2019 05975

19/08/2019

AVE SĂLAJ ECOSERV

PIPIBOX

16 M 2019 05976

19/08/2019

Catalin Agopian

SHEER

17 M 2019 05977

19/08/2019

ROŞU PANAIT NICOLAE

NIKKI EVENTS

18 M 2019 05978

19/08/2019

FURDUI-ILASCU SERGIU

AQUA Z

19 M 2019 05979

19/08/2019

CĂTĂLIN AGOPIAN

ZEBBRA

20 M 2019 05980

19/08/2019

CĂTĂLIN AGOPIAN

PANELL

21 M 2019 05981

19/08/2019

CĂTĂLIN AGOPIAN

STORR

22 M 2019 05982

19/08/2019

Cabinet de Avocat "Gabriel
Toma"

romaniancitizenship.ro
citizenship services&more

23 M 2019 05983

19/08/2019

CĂTĂLIN AGOPIAN

UMBBRA

24 M 2019 05984

19/08/2019

S.C. GALICOM BOTOŞANI
S.R.L.

DACU' Magazin românesc

25 M 2019 05985

19/08/2019

CVETAN ATANASOV

WAX MUSEUM MUZEU FIGURI
DE CEARĂ

26 M 2019 05986

19/08/2019

CUSA CRISTIAN

HIPPIE BEACH
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(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2019 05952
19/08/2019
REMUS-MARIAN MARINATECHIORUŞ, STR. DOROHOI NR. 10,
AP. 32, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
041685, BUCUREȘTI, ROMANIA

HOUSE HUNTERS
Vânătorii de case

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii de agenții imobiliare.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05961
19/08/2019
VLADIANA BEAUTY SRL,
ALEEA ZORILOR BL. 12/A, AP. 1,
JUDEŢUL SATU MARE, TUŞNAD,
445300, SATU MARE, ROMANIA
CAVESCU SI ASOCIATII SRL
, STR. GRIVIŢA, NR. 37E,
JUD. ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

mâinilor, preparate pentru demachiat, măşti
cosmetice, măşti cosmetice pentru îngrijirea
picioarelor şi
mâinilor, lapte de uz cosmetic, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, inclusiv a pielii
picioarelor şi
mâinilor, loţiuni tonice de uz cosmetic, uleiuri
cosmetice, geluri pentru unghii, geluri pentru
reconstruirea
unghiilor, geluri acrilice pentru unghii, uleiuri
cosmetice, ojă, uleiuri pentru mâini, pentru
cuticule şi
loțiuni hidratante pentru pielea mâinilor.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
cosmetice, farmaceutice şi accesoriilor pentru
manichiură şi pedichiură (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05962
19/08/2019
DANA GABRIELA MAIORESCU,
STR. TOAMNEI NR. 30, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

PRO KIDO Imuniko
SPEKTR ROMÂNIA
(531)

Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice, cosmetice pentru
îngrijirea picioarelor, mâinilor şi unghiilor, lacuri
de unghii, balsamuri pentru
unghii, diluanţi pentru lacurile de unghii,
produse pentru exfoliere, unguente pentru pielea
picioarelor şi

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:vişiniu, roşu, bej
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
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35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 05963
19/08/2019
SC EVES SPORT APP SRL, STR.
SOVEJA NR. 88, BL. FT8, SC. B,
AP. 12, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

EVES

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 (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse 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).

(540)

M 2019 05965
19/08/2019
ERSIN KORKUT, STR. THEODOR
PALLADY NR. 4, BL. M2, SC. C,
AP. 132, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

EJ EMPOLI JEWELRY
(531)

Clasificare Viena: 17.02.01; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.24; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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35. Publicitate,

managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou, servicii
de publicitate pentru bijuterii, metale preţioase
si aliaje ale acestora, pietre preţioase şi
semipreţioase, ceasornice şi instrumente de
măsurare a timpului, servicii de vânzare cu
ridicata şi amănuntul în legătură cu bijuterii,
metale preţioase şi aliaje ale acestora, pietre
preţioase şi semipreţioase, ceasornice şi
instrumente de măsurare a timpului, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru bijuterii, metale preţioase
si aliaje ale acestora, pietre preţioase si
semipreţioase, ceasornice şi instrumente de
măsurare a timpului.

37. Servicii de reparare de bijuterii, remontare

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05966
19/08/2019
ANDREI ILĂŞOAIA, STR. SF.
ANDREI NR. 52A-54, AP. 11,
JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CATALIN NEAGU, STR. TUTEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR.1, ET.
3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI, 700730,
ROMANIA

bijuterii, lustruirea bijuteriilor, furnizare de
informaţii privind repararea sau întreţinerea
ceasurilor şi a ceasurilor de mână, reparare sau
întreţinere de ceasuri şi de ceasuri de mână.
40. Turnare de bijuterii, servicii de fabricare
personalizată şi montaj de bijuterii, servicii de
fabricare personalizată şi montaj de ceasuri.
───────

beauty's by Andreea Ilăşoaia
(531)
(511)

Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05967
19/08/2019
MARIANA RISTACHE, STR.
GHE. DOJA NR. 227, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05969
19/08/2019
IRINA ANCA SOPCU, STR. CPT.
ALEXANDRU ȘERBĂNESCU
NR. 2, BL. 6A, SC. A, ET. 4, AP.
15, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
Cabinet de Proprietate Industrială
Vlad I.Anda, STR. PORII NR.152,
AP.96, JUD.CLUJ, FLOREŞTI,
CLUJ, ROMANIA

CRAMA STRĂMUTATĂ
DOMENIILE CHIŢORANI
(531)
(591)
(511)
33. Vin.

Clasificare Viena: 07.01.23; 07.03.08;
27.05.01; 29.01.03
Culori revendicate:verde
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 05968
19/08/2019
SC LVI SERV SRL, STR.
GRIGORE MANOLESCU NR.
7A, BIROU 2, PARTER, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
SC CABINET ANI FUCIU SRL ,
STR. GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV,
SNAGOV, ROMANIA

TOUCH magazine
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

ZIMBRU

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

(540)

M 2019 05970
19/08/2019
MEDIATRUST ROMANIA SRL,
STR. PASCAL ARISTIDE NR.
29-31, ET. 2, ZONA 1, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

mediaTRUST

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05971
19/08/2019
HYUNDAI MOTOR COMPANY,
12, HEOLLEUNG-RO, SEOCHOGU, COREEA DE SUD, SEOUL,
REPUBLICA COREEA
Cabinet Enpora Intellectual
Property SRL, STR. GEORGE
CĂLINESCU NR. 52A, AP. 1,
SECTOR 1, , BUCUREŞTI, 011694,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de agenţie de publicitate, sondaje
de opinie, sevicii de relaţie media, consultanţă
în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării în
relaţiile publice, activităţi de studiere a pieţei şi
de sondare a opiniei publice.
38. Servicii de agenţie de presă.
41. Servicii de reporteri de ştiri.
───────

H PALISADE
(531)

Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Automobile, SUV (vehicule de utilitate
sportiva).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05972
19/08/2019
CORINA GEORGIANA
IORDACHE, STR. MURELOR
NR. 32, BL. 15B, AP. 2, JUDEŢ
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
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

(591)
(511)

Culori revendicate:bleumarin, portocaliu
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
24. Perdele din materiale textile sau plastice.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05974
19/08/2019
ANDREEA GEORGIANA MATEI,
STR. DALIEI NR. 2, ET. 3, AP. 30,
JUDEŢ SIBIU, SIBIU, 550109,
SIBIU, 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

Georgiana Iordache

logiclub

(531)

Clasificare Viena: 09.03.05; 03.07.17;
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05973
19/08/2019
Catalin Agopian, INTRAREA
ITALIANA NR. 3, ET, 2, AP. 4,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020979,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01; 26.11.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

Solluna altfel de perdele
(531)

(531)

Clasificare Viena: 01.07.01; 01.03.02;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(540)
(511)

M 2019 05975
19/08/2019
AVE SĂLAJ ECOSERV, STR.
FABRICII NR. 30A, JUDEŢ SĂLAJ,
ZALĂU, SĂLAJ, ROMANIA
INTELECT SRL , B-DUL DACIA
NR. 48, BL. D-10, AP. 3, JUDEŢUL
BIHOR, 410346 ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

PIPIBOX

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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11. Aparate

şi instalaţii sanitare, inclusiv
echipamente sanitare mobile cum ar fi:
cabine de duş, instalaţii sanitare (amplasate)
în
containere
(transportabile),
toalete
(amplasate) în containere (transportabile),
toalete transportabile, toalete (instalate) în
cabine (transportabile), rezervoare de toaletă,
urinale (pişoare), toalete (amenajate) în rulote
(tractabile/deplasabile/mobile).
44. Închirierea facilităţilor sanitare, în special
închirierea de echipamente sanitare mobile
cum ar fi: cabine de duş, containere sanitare,
containere de toaletă, toalete transportabile,
cabine de toaletă, rezervoare de toaletă, urinale
(pişoare), rulote de toaletă.

(210)
(151)
(732)

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05976
19/08/2019
Catalin Agopian, INTRAREA
ITALIANA NR. 3, ET, 2, AP. 4,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020979,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2019 05977
19/08/2019
ROŞU PANAIT NICOLAE, STR.
ION ANDREESCU NR. 34, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

NIKKI EVENTS
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12
(591) Culori revendicate:galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Divertisment, organizarea şi susţinerea de
concerte, servicii de discotecă, organizarea de
evenimente, organizarea de spectacole (cu scop
cultural, educativ), prezentarea prestaţiilor live.
43. Restaurante, servicii de bar, de cafenele, de
bufet, servicii de restaurant cu autoservire.
───────

SHEER

(210)
(151)
(732)

(531)

Clasificare Viena: 01.03.02; 01.03.12;
01.07.01; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
24. Perdele din materiale textile sau plastice.

(540)

M 2019 05978
19/08/2019
FURDUI-ILASCU SERGIU, INT.
VALULUI NR. 10, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

───────

AQUA Z
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(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 06.01.04
(591) Culori revendicate:roşu, negru, bleu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05979
19/08/2019
CĂTĂLIN AGOPIAN, INTRAREA
ITALIANA NR. 3, ET. 2, AP. 4,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020979,
BUCUREȘTI, ROMANIA

24. Perdele din materiale textile sau plastice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05981
19/08/2019
CĂTĂLIN AGOPIAN, INTRAREA
ITALIANA NR. 3, ET. 2, AP. 4,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020979,
BUCUREȘTI, ROMANIA

STORR
(531)

ZEBBRA

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
01.07.06; 01.03.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
24. Perdele din materiale textile sau plastice.
───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
01.07.06; 01.03.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
24. Perdele din materiale textile sau plastice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05980
19/08/2019
CĂTĂLIN AGOPIAN, INTRAREA
ITALIANA NR. 3, ET. 2, AP. 4,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020979,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(511)

(540)

M 2019 05982
19/08/2019
Cabinet de Avocat "Gabriel
Toma", STR. NUFERILOR NR.
40-48, BL. B1, SC. F, ET. 2, AP.
10, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

romaniancitizenship.ro
citizenship services&more
PANELL

(531)

(210)
(151)
(732)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
01.07.06; 01.03.15
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

(531)

Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 26.04.02
(591) Culori revendicate:roşu, negru, galben,
albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii juridice.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05983
19/08/2019
CĂTĂLIN AGOPIAN, INTRAREA
ITALIANA NR. 3, ET. 2, AP. 4,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020979,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

UMBBRA
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 01.07.06;
01.03.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
24. Perdele din materiale textile sau plastice.

(540)

M 2019 05985
19/08/2019
CVETAN ATANASOV, STR.
KAZASHKA NR. 2, KAZASHKO,
BULGARIA
CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05984
19/08/2019
S.C. GALICOM BOTOŞANI
S.R.L., STR. PRIMĂVERII NR. 3,
BL. 3, SC. B, JUD. BOTOŞANI,
BOTOŞANI, BOTOȘANI, ROMANIA

DACU' Magazin românesc

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────

WAX MUSEUM MUZEU
FIGURI DE CEARĂ
(531)

Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.24; 25.01.06; 01.01.13; 01.11.08
(591) Culori revendicate:roşu, galben, negru,
alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 05986
19/08/2019
CUSA CRISTIAN, STR.
STEAGULUI NR. 67, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

HIPPIE BEACH

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică.
───────

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

(740)

(540)

M 2019 04254
16/11/2018
GOLD LINE INTERNATIONAL SA,
INDUSTRIAL AREA OF SINDOS, C
AREA, SQ. BLOCK 48B, STREET
DA9, THESSALONIKI, GR-57022,
GRECIA
RATZA & RATZA SRL, B-DUL
A. I. CUZA NR. 52-54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011056, RO.BU,
ROMANIA

STRONG FIRE GOLD
LINE INTERNATIONAL
(531)

Clasificare Viena: 13.03.02; 01.15.05;
27.05.01; 29.01.15
(591) Culori revendicate:roşu, galben, negru,
crem, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Răşini artificiale şi sintetice neprelucrate,
materiale de filtrare (chimice, minerale, vegetale
şi materiale neprelucrate), substanţe, produse şi
preparate chimice şi elemente naturale, răşini în
stare brută şi sintetice, săruri pentru uz industrial,
materiale plastice neprelucrate, alcool industrial,
benzen.
4. Combustibili şi materiale pentru iluminat,
lubrifianţi şi grăsimi, ceară şi fluide industriale,
biocombustibili, lumânări şi fitiluri pentru iluminat,
aditivi non-chimici pentru combustibili, lemn
pentru a fi folosit drept combustibil, combustibili
fără fum, compuşi care nu scot fum pentru a fi
folosiţi drept combustibili, gaze pentru încălzire
cu flacără, gaze solidificate (combustibil), gaze
utilizate la încălzire, gaz combustibil, gaz propan,
gaz butan folosit drept combustibil pentru uz
casnic, gaz butan folosit drept combustibil,
gazolină, ţiţei brut, alcool (combustibil), gaz
de cărbune, cărbune cu conţinut scăzut de
sulf, cărbune cu conţinut scăzut de cenuşă,
uleiuri pentru iluminat, combustibili pentru
încălzire care conţin aditivi, antracit, ulei

combustibil industrial, compoziţii pe bază de
hidrocarburi, carburanţi, combustibili pe bază de
cărbune, combustibil pentru grătare, combustibil
pentru şemineuri portabile, combustibil pe
bază de xilen, combustibili pentru încălzire,
combustibil pe bază de metanol, combustibili
din antracit şi cocs, brichete pentru grătar,
cărbune folosit drept combustibil, substanţe
combustibile folosite la aparate de încălzire,
combustibili solizi fabricaţi, combustibili derivaţi
din petrol, lemn de foc, produse combustibile,
combustibili în formă de brichete, combustibili
pe bază de hidrocarburi derivate din gudron,
materiale combustibile, brichete combustibile
(brichete de cărbune), combustibil pe bază de
benzen, combustibil pentru aprinderea focului
pentru grătar, combustibil pe bază de butan,
ceară pentru iluminat, petrol lampant pentru
încălzire în scopui casnice, alcooluri metilice
pentru combustibil (alcool denaturat pentru
combustibil), amestecuri de gaze, amestecuri
de combustibili, brichete, brichete cu cărbune
(tadon), brichete de cărbune pentru combustibil
de uz casnic, brichete pentru combustibil de
uz casnic fabricate din cărbune cu adaos
de cuarţ, brichete pentru combustibil de
uz casnic fabricate din cocs cu adaos de
cuarţ, naftă din cărbune, cărbune din lemn
pentru grătare, brichete din cărbune din lemn,
cărbune sub formă de bulgări, propan pentru
a fi folosit drept combustibil, propan pentru
încălzire, aprinzătoare pentru foc de uz casnic
fabricate dintr-un amestec de cărbune, cocs
şi amestecat cu cuarţ, aprinzătoare pentru
foc, aprinzătoare pentru grătare, produse pe
bază de cărbune de lemn pentru a fi folosite
drept combustibil, aprinzătoare solide de foc,
gaz sintetic (combustibil), combustibil solid de
oxigen, buşteni artificiali pentru şemineuri, benzi
de hârtie pentru aprindere, petrol artificial, turbă
(combustibil), combustibili lichizi, aprinzătoare
lichide pentru grătar, gaz petrolier lichefiat
pentru a fi folosit în scopuri casnice, gaz
petrolier lichefiat, lichid de aprindere pentru
cărbune din lemn, produse secundare din
petrol brut, combustibili fosili, combustibili
pentru iluminat, etanol (combustibil), biodiesel,
combustibil biodiesel, cărbuni vegetali, lumânări
votive, lumânări parfumate, lumânări de masă,
fitiluri de lampă, ceară combustibilă, lumânări,
lumânări pentru iluminat, fitiluri, torţe cu
lumânare, acceleratori de combustie (uleiuri),
acceleratori de combustie (produse petroliere),
aditivi antigel (nechimici) pentru combustibili,
aditivi (nechimici) pentru acceleratori de
combustie, preparate pentru îmbunătăţirea
arderii combustibililor fosili, aditivi (nechimici)
pentru combustibili pentru a preveni depunerile
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din camera de combustie, aditivi de combustibili
pentru inhibarea depunerilor de cenuşă în
aparatele de ardere cu combustibili fosili, lianţi
pentru combustibili solizi, combustibil făcut din
aşchii de lemn pentru grătar, pelete de lemn
pentru încălzire (combustibil), butuci pentru
şemineuri, brichete din lemn, aşchii de lemn
pentru aprindere, produse combustibile din
aşchii de lemn presate, produse pentru aprins
focul (lemne de aprindere), aşchii de lemn
folosite pe post de combustibil, praf de cărbune
(combustibil), gaz de generator (gaz aerian),
combustibil cu o bază de alcool, candele
(lumânări), petrol lampant, cocs, lignit, uleiuri
combustibile, combustibili minerali, gaze utilizate
la iluminat, amestecuri de carburanţi gazeificaţi,
grăsimi pentru iluminat, alcool metilic, gaz de
sondă, lumânări pentru pomul de Crăciun,
parafină, ţiţei, gaz natural comprimat, brichete de
cărbune, brichete de turbă (combustibil).
11. Aprinzătoare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare şi purificare (ambient),
echipamente pentru încălzire, răcire şi procesare
a mâncării şi băuturilor, instalaţii industriale de
tratare, conducte şi instalaţii pentru transportul
gazelor de eşapament, arzătoare, boilere şi
încălzitoare, aparate personale pentru încălzire
şi uscare, filtre pentru uz industrial şi casnic,
dispozitive de învârtit frigări, arzătoare, rotisoare,
instalaţii de încălzire, sobe (aparate de încălzire),
aparate de încălzit farfurii, grătare de cămine,
canale de fum pentru hornuri, aparate de fript
(aparate de gătit), torţe de semnalizare, frigări
pentru rotiserie, aparate de încălzit, plite de
păstrat mâncarea caldă.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de analiză, cercetare şi de
informare în domeniul afacerilor, servicii de
asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative, servicii de asistenţă, sfătuire
şi consultanţă pentru publicitate, marketing şi
promovare, furnizarea de spaţiu publicitar, timp
publicitar şi medii de publicitate, servicii de
târguri comerciale şi de expoziţii comerciale,
demonstraţii de produse şi servicii de expunere
a produselor, servicii de programe de fidelizare,
motivare şi recompensare, dezvoltare de
strategii şi concepte de marketing, pregătire
de anunţuri publicitare personalizate, în folosul
terţilor, publicitate, servicii de publicitate în
legătură cu vânzarea de produse, publicare
de materiale şi texte publicitare, publicitate
în legătură cu transport şi livrare, servicii de
publicitate în legătură cu industria de transport,
întocmire de rapoarte de marketing, campanii de
marketing, servicii de merchandising, marketing
de produse, furnizarea de asistenţă în domeniul

comercializării produselor, marketing pe Internet,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, marketing promoţional, servicii de
lansare de produse, servicii de telemarketing,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole utilizate
împreună cu tutunul, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu radiatoare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de construcţii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu combustibili, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lubrifianţi, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole utilizate împreună cu tutunul,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lubrifianţi, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ustensile de
gătit, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu încălzitoare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii de
gestionare a vânzărilor, achiziţionare de produse
şi servicii pentru alte firme, servicii de agenţii de
import-export în domeniul energiei, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, administrarea vânzărilor, prelucrare
administrativă de comenzi de marfă, organizare
de prezentări în scop de afaceri, pregătirea de
contracte de cumpărare şi vânzare de produse
şi servicii, pentru alte persoane, furnizarea de
informaţii despre produse de larg consum cu
privire la software, furnizare de informaţii cu
privire la vânzări comerciale, servicii de agenţii
de import-export, informare şi consultanţă cu
privire la comerţul extern, servicii ale agenţiilor
de import, servicii ale agenţiilor de export, servicii
de agenţie de achiziţii, servicii de import şi
export, servicii de administrare de afaceri pentru
prelucrarea vânzărilor făcute pe internet, servicii
de consiliere referitoare la tranzacţii comerciale,
servicii pentru promovarea exporturilor, servicii
de comandă cu ridicata, servicii de externalizare
sub formă de organizare de achiziţii de produse
pentru alte persoane, studii de piaţă, colectarea
şi sistematizarea datelor de afaceri, studii
de marketing, estimări şi evaluări de afaceri
în materie de aspecte comerciale, rapoarte
şi studii de piaţă, cercetări pentru afaceri,
previziuni şi analize economice, furnizare de
informaţii comerciale consumatorilor, furnizare
de informaţii comerciale despre firme, furnizarea
de informaţii comerciale, furnizare de informaţii
despre afaceri prin intermediul unui site web,
furnizarea de date computerizate referitoare la
afaceri, furnizare de informaţii computerizate
privind managementul afacerilor, furnizare de
informaţii privind managementul afacerilor,
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furnizare de informaţii despre produse de larg
consum prin Internet, furnizare de informaţii
în materie de comerţ, cotaţii de preţ pentru
produse sau servicii, sondaje în domeniul
afacerilor, elaborare de rapoarte comerciale,
servicii de analiză de afaceri, servicii de evaluare
a costurilor, servicii de cercetare şi informaţii
în afaceri, prelucrarea administrativă a datelor,
servicii de secretariat, servicii de consultanţă
şi avizare în afaceri, actualizare şi întreţinere
de date din baze de date computerizate,
actualizarea materialelor publicitare, servicii
de marketing, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, organizare de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, furnizare
de informaţii despre contacte comerciale şi
de afaceri, servicii de informaţii comerciale,
furnizate prin internet, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, consultanţă în afaceri,
redactare de texte publicitare, distribuire de
eşantioane, distribuire de materiale publicitare,
investigaţii în afaceri, sistematizarea informaţiilor
în baze de date computerizate, consultanţă
privind organizarea afacerii, demonstraţii de
produse, compilarea informaţiilor în baze de date
computerizate.
39. Distribuţie prin conducte şi cabluri, transport,
parcare şi depozitare de vehicule, ambalarea
şi depozitarea mărfurilor, parcare şi depozitare
de vehicule, ancorare, servicii de transport cu
automobile, livrarea de mărfuri comandate prin
corespondenţă, servicii de expediere, informaţii
în domeniul depozitării, informaţii în domeniul
transportului, ambalarea produselor, servicii de
cărăuşie, livrarea de mărfuri, depozitare de
produse, logistică de transport.
───────

ERATĂ
Se scoate de la publicare cererea de înregistrare
M2019/05772, depusã în data de 07.08.2019 şi publicată
în data de 14.08.2019, deoarece taxele de publicare şi
înregistrare nu au intrat în contul OSIM.

Erată

Referitor la depozitul M2019/05885, publicat în data
de 20.08.2019, dintr-o eroare materială nu a fost
trecută clasa 44, corect fiind:
Clasa 44: Servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseții pentru oameni sau
animale.

Erată

Referitor la depozitul M2019/05900, publicat în data de 20/08/2019,
clasa corecta aferenta depozitului sus menţionat este:

Clasa 37: Servicii de instalare benzi transportoare şi maşini industriale.

