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Cereri Mărci publicate în 06/01/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

2 M 2019 09223 25/12/2019 SOCIETATEA COMERCIALA
GO FOR FUN ZONE SRL

GO FOR FUN ZONE

3 M 2019 09225 27/12/2019 LIBERTE CAFE SRL LIBERTÉ CAFÉ

4 M 2019 09226 27/12/2019 LIBERTE CAFE SRL LIBERTÉ

5 M 2019 09228 27/12/2019 S.C. RED SOLUTION PREST
S.R.L.

myTrend

6 M 2019 09229 27/12/2019 VELOUDIN PRODUSE
NATURALE DE COSMETICA
IGIENA SI CURATENIE SRL

VELOUDIN NATURAL BEAUTY

7 M 2019 09232 28/12/2019 HIRSH IMOBILIARE SRL HIRSH AGENȚII IMOBILIARE

8 M 2019 09233 28/12/2019 SEO PPC MARKETING SRL Kaya.ro

9 M 2019 09235 29/12/2019 DYNAMIC MEDIA SIGN SRL Fabrica de Print

10 M 2019 09236 29/12/2019 PRIME KAPITAL
DEVELOPMENT SRL

SILK DISTRICT

11 M 2019 09237 30/12/2019 CONEA MOTORS SRL

12 M 2019 09238 30/12/2019 ESTETICDENT LABORATORY
SRL

ESTETIC DENT LABORATORY

13 M 2019 09239 30/12/2019 EXCLUSIV PROMOTION SRL LAPDANCE

14 M 2019 09240 30/12/2019 GLOBAL ONLINE SRL gshop.ro

15 M 2019 09243 30/12/2019 CRISTIAN LUIGI GHENDER AUTOMOND SERVICE

16 M 2019 09244 30/12/2019 SPIRU LUIZA SPIRUVITAL

17 M 2019 09245 30/12/2019 Valentin Lucian Bîrhală Pinten

18 M 2019 09246 30/12/2019 SC GLOBAL RECORDS SRL SICKOTOY

19 M 2019 09247 30/12/2019 SC STANDOX STAR SRL LuxGlass

20 M 2019 09248 30/12/2019 SC EDITURA SIGMA SRL YESBUT - DADAR - OUIMAIS

21 M 2019 09249 30/12/2019 SPITALUL CLINIC MUNICIPAL
FILANTROPIA CRAIOVA

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL
FILANTROPIA CRAIOVA Fondat
în 1853

22 M 2019 09250 30/12/2019 EUGEN SERBAN LESCOVAR MAMUTH KUYUS

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 09109 24/12/2019 FERMA BIO MUNTENIA SRL biogust
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SPAIUL INDEPENDENTEI
NR. 332B, SC. 2, ET. 8, AP.
195, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

biogust

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
583C), negru (Pantone Black 25C)

(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.
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.

───────

(210) M 2019 09223
(151) 25/12/2019
(732) SOCIETATEA COMERCIALA GO

FOR FUN ZONE SRL, CALEA
BUCUREȘTI NR. 111, JUD. ILFOV,
TUNARI, 077180, ILFOV, ROMANIA

(540)
GO FOR FUN ZONE

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Filme cinematografice neexpuse, filme
cinematografice sensibilizate, dar care nu sunt
expuse.

9. Extinctoare, filme cinematografice expuse,
proiectoare cinematografice, aparate
cinematografice, proiectoare home cinema,
sisteme home cinema, film cinematografic
preînregistrat, ecrane pentru filme
cinematografice, huse pentru aparate
cinematografice, dispozitive și aparate
cinematografice, cinematografe de realitate
virtuală (VR), dispozitive pentru montajul filmelor
cinematografice, software de cinema de realitate
virtuală, aparate de editare pentru filme
cinematografice, mașini de developare a filmelor
cinematografice, camere cinematografice cu
funcționalitatea multi-cadru, dispozitive de
montaj pentru filme cinematografice, desene
animate sub formă de filme cinematografice,
ecrane cu cristale lichide (LCD) pentru sisteme
home cinema, software de calculator, măști
de scafandru, costume de scafandru, mănuși
de scafandru, benzi magnetice de filme
cinematografice.
16. Produse de imprimerie, fotografii, publicații
periodice tipărite în domeniul turismului, clișee
tipografice.
35. Publicitate, administrație comercială,
publicitate pentru cinematografe, publicitate
în cinematografe, intermediere publicitară
în cinematografe, publicitate pentru pelicule
cinematografice, publicitate pe peliculă
cinematografică, producție de reclame
cinematografice, închiriere de timp publicitar
în cinematografe, servicii de publicitate privind
industria turismului, publicitate în domeniul
turismului și călătoriilor.
37. Reparare și întreținere proiectoare de
cinema, reparații sau întreținere de mașini și
aparate cinematografice, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de mașini și
aparate cinematografice, construire de locuri de
cazare pentru turism.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, închiriere de
șine pentru aparatură cinematografică, servicii
de turism (organizarea de călătorii), servicii
de ghizi de turism, rezervarea călătoriilor
prin intermediul agențiilor de turism, servicii
specifice agențiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenție de turism pentru
organizarea călătoriilor, servicii de agenții de
turism pentru călătorii de afaceri, servicii
specifice agențiilor de turism și servicii de
rezervări (transport), servicii de agenție de turism
pentru organizarea de vacanțe (transport),
servicii specifice agențiilor de turism, respectiv
realizarea rezervărilor pentru transport, servicii
de agenție de turism, și anume organizarea
transportului pentru călători, închirierea de

(210) M 2019 09109
(151) 24/12/2019
(732) FERMA BIO MUNTENIA SRL,
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costume de scafandru, închirierea de costume
de scafandru pentru scufundări la mare
adâncime, închiriere de clopote de scufundare și
de costume de scafandru.
40. Prelucrarea peliculelor cinematografice,
Imprimare de filme cinematografice,
reproducerea de filme cinematografice,
multiplicare de filme cinematografice,
procesarea filmelor fotografice și
cinematografice, imprimare și developare
fotografică și cinematografică, duplicarea
de filme cinematografice pentru televiziune,
transferul filmelor cinematografice pe benzi
video, transfer de filme cinematografice pe benzi
video, furnizare de informații despre prelucrarea
filmelor cinematografice, transfer video pentru
conversia filmelor cinematografice pe benzi
video.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii de cinematografe,
servicii de studiouri cinematografice, săli de
cinema, închiriere de cinematografe, planificarea
proiecțiilor cinematografice, producția filmelor
cinematografice, servicii ale cinematografelor,
servicii de divertisment cinematografic,
producție de filme cinematografice,
producția de filme cinematografice, montaj
de filme cinematografice, închiriere de
studiouri cinematografice, adaptări și
montaje cinematografice, producție de
documentare cinematografice, închiriere de
proiectoare cinematografice, proiecții de filme
cinematografice, prezentare
de filme cinematografice, proiecții de
filme cinematografice, închiriere de aparate
cinematografice, închirierea de filme
cinematografice, furnizare de instalații
de cinematograf, producție de filme
de cinematograf, furnizare de instalații
de cinematografe, producție de filme
pentru cinematografe, servicii educative în
arta cinematografiei, producție de clipuri
grafice cinematografice, producție de filme
cinematografice preînregistrate, producție de
clipuri cinematografice animate, pregătirea de
programe
documentare pentru cinema, producție de
melodii pentru filmele cinematografice, servicii
pentru difuzarea de filme cinematografice,
consultanță privind producțiile cinematografice
și muzicale, servicii pentru producția de
filme cinematografice, închiriere de aparate
de filme cinematografice, furnizare de
echipamente pentru producția cinematografică,
închiriere de mașini și aparate cinematografice,
închiriere de camere cinematografice de
filmat, închiriere de proiectoare pentru filme

cinematografice, închiriere de proiectoare de
filme cinematografice, producție de filme
cinematografice de animație, pregătire de
emisiuni de divertisment pentru cinema,
pregătire de programe de știri pentru
cinema, închiriere de aparate de proiecție
de cinema, furnizare de instalații pentru
săli de cinematograf, furnizare de instalații
pentru cinematografe și teatre, închirieri de
filme cinematografice și înregistrări sonore,
proiectare de filme cinematografice în scopuri
medicale, servicii de studio pentru înregistrarea
filmelor cinematografice, proiectare de filme
cinematografice în scopuri tehnice, producție
de filme de televiziune și cinematografice,
servicii de divertisment de tipul reprezentațiilor
cinematografice, închiriere de decoruri pentru
televiziune și filme cinematografice, închirieri
de casete video și de filme cinematografice,
servicii în producția de filme cinematografice
și telefilme, servicii de divertisment sub formă
de filme cinematografice, închiriere de aparate
pentru proiectare de filme cinematografice,
servicii de agenții de rezervare pentru bilete la
cinematografe, servicii de agenții de rezervare
de bilete la cinematografe, închiriere de aparate
de proiecție cinematografică și accesoriile
aferente, furnizarea de servicii de divertisment
prin intermediul filmelor cinematografice, punere
la dispoziție de instalații de cinematografe și de
teatre, servicii specifice parcurilor de distracție cu
tematică inspirată din cinematografie, închiriere
de
corpuri de iluminat pentru studiouri
cinematografice și de film, cursuri de pregătire
în industria turismului, furnizare de cursuri
de pregătire referitoare la turismul cu rulotă,
organizare și coordonare de cursuri educative
în domeniul industriei turismului, școli de schi
(instruire), pregătire în schiere, închiriere de
echipamente de schi, servicii de pregătire în
schiere, servicii specifice parcurilor de aventură,
servicii specifice parcurilor de aventură pentru
copii, pregătire pentru copii în activități de
aventură, producerea unei serii continue de
programe animate de aventură.
43. Servicii de cazare temporară, servicii de
agenții de turism privind spațiile de cazare,
servicii de agenții de turism privind rezervări
de cazare, servicii de agenții de turism pentru
efectuarea de rezervări la hotel, servicii ale
agențiilor de turism pentru rezervarea locurilor de
cazare pentru vacanță.

───────
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(210) M 2019 09225
(151) 27/12/2019
(732) LIBERTE CAFE SRL, STR.

ING. DUMITRU ZOSIMA NR.
70, CAMERA 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
LIBERTÉ CAFÉ

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt, sare,
condimente, mirodenii, ierburi conservate, mu
ştar, oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepţia transportului
acestora), perm iţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de cafenea, servicii de restaurant.

───────

(210) M 2019 09226
(151) 27/12/2019
(732) LIBERTE CAFE SRL, STR.

ING. DUMITRU ZOSIMA NR.
70, CAMERA 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
LIBERTÉ

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
muştar, oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă
(apă îngheţată).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepţia transportului
acestora), perm iţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de cafenea, servicii de restaurant.

───────

(210) M 2019 09228
(151) 27/12/2019
(732) S.C. RED SOLUTION PREST

S.R.L., STR. EROU ION SCORTAN
NR. 57, PARTER, CAMERA
1, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

myTrend

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 26.11.25;
27.05.01

(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
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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) M 2019 09229
(151) 27/12/2019
(732) VELOUDIN PRODUSE NATURALE

DE COSMETICA IGIENA SI
CURATENIE SRL, STR. DIMITRIE
HIRLESCU NR. 5, JUDEŢUL
GALAŢI, TECUCI, 805300, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

VELOUDIN NATURAL BEAUTY

(531) Clasificare Viena: 25.01.25; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate pentru curățare și odorizante,
produse de toaletă, produse pentru toaletă,
uleiuri esențiale și extracte aromatice.
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni.

───────

(210) M 2019 09232
(151) 28/12/2019
(732) HIRSH IMOBILIARE SRL, STR.

AVIONULUI NR. 26, BIROUL B,
ET. 1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HIRSH AGENȚII IMOBILIARE

(531) Clasificare Viena: 26.01.16; 26.11.25;
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2019 09233
(151) 28/12/2019
(732) SEO PPC MARKETING SRL, STR.

GHEORGHE DASCALU NR. 5,
VILA B5, CAMERA 1, JUDEŢUL
ILFOV, DOBROESTI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
Kaya.ro

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Îmbrăcăminte.
───────
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(210) M 2019 09235
(151) 29/12/2019
(732) DYNAMIC MEDIA SIGN SRL, STR.

FERMEI NR. 33G, JUDEŢUL IAŞI,
MIROSLAVA, IAȘI, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, B-DUL CAROL I NR. 4, CORP
A, ET. 1, BIROU 107, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

Fabrica de Print

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

(591) Culori revendicate:roz, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
40. Tratament de materiale.

───────

(210) M 2019 09236
(151) 29/12/2019
(732) PRIME KAPITAL DEVELOPMENT

SRL, STR. BARBU VĂCĂRESCU
NR. 201, ET. 11, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SILK DISTRICT

(531) Clasificare Viena: 03.13.01; 27.05.01;
29.01.14

(591) Culori revendicate:verde (PANTONE
382 C, 379 C, 2295 C), roz (PANTONE
232 C, 231 C, 230 C), albastru
(PANTONE 320 C, 7709 C, 629 C),
negru (PANTONE 419 C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Asigurări, afaceri imobiliare, administrarea
afacerilor financiare legate de proprietăți
imobiliare, servicii financiare, administrarea
afacerilor financiare, servicii financiare privind
afacerile, servicii financiare privind investițiile,
evaluări și estimări financiare, servicii
financiare privind ipotecile, planificare imobiliară
(activități financiare), servicii financiare privind
proprietățile imobiliare, împrumuturi financiare
pentru amenajarea casei, servicii financiare
privind vânzarea de proprietăți, servicii de
consiliere privind investițiile financiare, servicii
financiare şi monetare.
37. Construcții, reparaţii în construcţii, instalarea
şi repararea aparatelor de aer condiţionat,
repararea pompelor, servicii de instalații
electrice, întreținere de instalații sanitare,
instalații de încălzire centrală, reparare
de instalații sanitare, lucrări de instalații
sanitare, întreținerea și reparația instalațiilor
sanitare, instalare de instalații de iluminat,
recondiționarea instalațiilor de aer condiționat,
servicii de deparazitare pentru instalații electrice,
întreținere și reparare de instalații solare,
instalații pentru sisteme de evacuarea căldurii,
construcții de instalații de stocare subterană,
construcții de instalații de energie geotermală,
construcții de instalații de încălzire geotermală,
întreținere și reparare de instalații geotermice,
reparare și întreținere de instalații electronice,
întreținere și reparare de instalații în clădiri,
întreținere și reparații de instalații de încălzire,
instalare și întreținere de instalații termice solare,
întreținere de instalații de alimentare cu apă,
construire de instalații de alimentare cu apă,
întreținere și reparații de instalații de stocare,
întreținere și reparare de instalații termice solare,
întreținere și reparare de instalații de securitate,
construcții de instalații comunitare de încălzire
geotermală, reparare de instalații de alimentare
cu energie, reparare de instalații de alimentare
cu apă, întreținere de instalații de alarme de
incendiu, instalare și reparații pentru instalații de
încălzire, recondiționare, reparare și întreținere
a instalațiilor electrice, readaptare a instalațiilor
de încălzire din clădiri, servicii de instalații
sanitare și montare de geamuri, servicii de
contractare pentru instalații de aer condiționat,
întreținere și reparare de instalații de încălzit
solare, reparare de echipamente electrice și de
instalații electrotehnice, reparare și întreținere
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de instalații pentru energie eoliană, curățarea
instalațiilor de conducte de alimentare cu apă,
servicii de consiliere cu privire la întreținerea
instalațiilor, readaptare a instalațiilor de aer
condiționat din clădiri, consiliere referitoare la
prevenirea blocajelor în liniile de instalații,
servicii de instalații și reparații de panouri din
sticlă, întreținere și reparare de instalații de
monitorizare a încălzirii,
întreținere, reparare și recondiționare de aparate
și instalații fotovoltaice, reparare de instalații și
mașini pentru producția de energie, reparare
sau întreținere de aparate și instalații de
gătit, reparare și întreținere de instalații pentru
gaz și electricitate, reparare și întreținere de
aparate și instalații de răcit, reparare de
aparate și instalații pentru generarea de energie,
reparare și întreținere de instalații pentru
generarea de energie, instalare de aparatură
de bucătărie și instalații de spălătorie, service
de urgență la instalațiile de furnizare a apei,
service de urgență la instalațiile de furnizare
a gazului, întreținerea și repararea alarmelor,
instalațiilor de închidere și siguranță, redaptare
a instalațiilor de ventilație din clădiri, furnizare
de informații privind repararea sau întreținerea
de instalații chimice, reparare sau întreținere de
aparate și instalații de gătit electrice, service la
aparate și instalații pentru generarea de energie
electrică, întreținere de aparate și instalații
pentru generarea de energie electrică, montare
de instalații de aprovizionare și de distribuție de
gaze, servicii de consiliere cu privire la repararea
instalațiilor de țevi, lucrări de instalații sanitare și
instalare de apă și de gaz, servicii de consiliere
cu privire la repararea de instalații de apă,
reparare sau întreținere de aparate și instalații de
gătit non-electrice, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, servicii de consiliere
cu privire la întreținerea instalațiilor de apă și
canal, furnizare de informații privind repararea
sau întreținerea de aparate și instalații de gătit,
readaptare a instalațiilor de încălzire, de ventilare
și de aer condiționat din clădiri, întreținere,
service și reparare de aparate și instalații pentru
generarea de energie electrică, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea de
aparate și instalații electrice de gătit.

───────

(210) M 2019 09237
(151) 30/12/2019
(732) CONEA MOTORS SRL, STR.

PUIETILOR NR. 40, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.04.09
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.

───────
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(210) M 2019 09238
(151) 30/12/2019
(732) ESTETICDENT LABORATORY

SRL, STR. ROMANA NR. 149,
JUDEȚUL GALAȚI, GALAȚI,
GALAȚI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

ESTETIC DENT LABORATORY

(531) Clasificare Viena: 02.09.10; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură, servicii oferite de o
clinică dentară.

───────

(210) M 2019 09239
(151) 30/12/2019
(732) EXCLUSIV PROMOTION SRL,

STR. PADES NR. 14, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)
LAPDANCE

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru

curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, preparate de
duş pentru igiena personală sau folosite ca
deodorant (produse cosmetice), adecvate pentru
utilizare intimă, preparate sanitare fiind produse
de toaletă (produse cosmetice), adecvate pentru
utilizare intimă, geluri de masaj, inclusiv geluri
de masaj adecvate pentru utilizare intimă
(produse cosmetice), preparate nemedicinale
pentru îngrijirea părţilor intime ale corpului.
5. Geluri pentru stimularea sexuală, geluri
lubrifiante de uz personal, creme şi loţiuni
pentru sănătatea sexuală şi/sau sporirea
performanţelor sexuale, creme medicinale, şi
anume suplimente pentru sănătatea sexuală şi/
sau sporirea performanţelor sexuale, lubrifianţi
vaginali, lubrifianţi igienici, lubrifianţi sexuali
personali, lubrifianţi medicali, lubrifianţi sexuali
pe bază de apă pentru uz personal, lubrifianţi
sexuali de uz personal pe bază de silicon,
produse farmaceutice pentru stimularea erecţiei,
produse igienice pentru medicină, preparate de
igienă de uz medical.

───────

(210) M 2019 09240
(151) 30/12/2019
(732) GLOBAL ONLINE SRL, STR.

SERGENT ILIE PETRE NR.100, BL.
A, LOT 2A/1 ET. 8 , JUD. ILFOV,
CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)
gshop.ro

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
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.

───────
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(210) M 2019 09243
(151) 30/12/2019
(732) CRISTIAN LUIGI GHENDER, STR.

STUPILOR NR. 23, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

AUTOMOND SERVICE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 26.11.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor.
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) M 2019 09244
(151) 30/12/2019
(732) SPIRU LUIZA, BD. MIHAIL

KOGĂLNICEANU NR. 49, ET. 2,
AP. 11, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SI TRANSFER
DE TEHNOLOGIE AGPITT SRL,
BD. LIBERTĂŢII NR. 12, BLOC 113,
SC. 2, ET. 3, AP. 28, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040129, ROMANIA

(540)

SPIRUVITAL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.03.04; 26.11.25

(591) Culori revendicate:auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2019 09245
(151) 30/12/2019
(732) Valentin Lucian Bîrhală, ALEEA

GORNEȘTI NR. 3, BL. 52, SC.
1, ET. 1, AP. 5, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Pinten

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01
(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 485

C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
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) M 2019 09246
(151) 30/12/2019
(732) SC GLOBAL RECORDS SRL,

STR. CATEDRALA TINERETULUI
NR. 3, CAMERA 1, COSTINEȘTI,
JUDEŢUL CONSTANŢA, SCHITU,
907091, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

SICKOTOY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2019 09247
(151) 30/12/2019
(732) SC STANDOX STAR SRL, STR.

RODNEI NR. 11, BL. 11, SC. C, ET.
4, AP. 14, JUDETUL ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

(540)

LuxGlass

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
25.01.25

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru inchis

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

6. Garnituri metalice, garnituri metalice pentru
sertare, garnituri metalice pentru construcții,
garnituri
metalice pentru uși, garnituri metalice pentru
mobilă, garnituri metalice pentru ferestre,
suporturi din metal
pentru sticlă.
11. Instalații sanitare, vane (instalații sanitare),
instalații pentru toalete, instalații de duș, instalații
de baie,
cabine de duș din sticlă, instalații de încălzire
montate în sticlă.
17. Garnituri de etanşare, material de garnituri,
garnituri confecționate din cauciuc, garnituri
pentru etanșarea îmbinărilor,
bandă pentru geamuri din sticlă, bandă adezivă
utilizată cu sticlă izolată, garnituri
pentru îmbinări.
19. Sticlă izolatoare, uși din sticlă, panouri din
sticlă, ecrane din sticlă, cărămizi din sticlă,
acoperișuri din
sticlă, plăci de sticlă, pereți din sticlă, sticlă
de construcții, sticlă izolantă (construcții), sticlă
pentru
construcții, sticlă temperată pentru construcții,
sticlă întărită pentru construcții, sticlă armată
pentru
construcții, sticlă colorată pentru ferestre, fațade
de sticlă (nemetalice), sticlă transparentă pentru
construcții, sticlă luminoasă pentru construcții,

sticlă plană pentru construcții, sticlă emailată,
pentru construcții,
materiale de construcție din sticlă, grilaje din
sticlă pentru construcții, panouri din sticlă pentru
ferestre,
panouri din sticlă pentru uși, sticlă securizată
folosită în construcții, cărămizi din sticlă
pentru construcții, sticlă pentru geamuri pentru
construcții, foi din sticlă pentru construcții,
panouri de acoperire confecționate din sticlă,
plăci din sticlă (nu pentru acoperiș), uși
transparente din sticlă pentru clădiri, plăci de
sticlă folosite în construcții, materiale de
construcție care sunt din sticlă.
20. Garnituri nemetalice pentru mobilier,
garnituri nemetalice pentru uși, garnituri din
material plastic, garnituri
nemetalice pentru ferestre, garnituri de uși
(nemetalice), mobilier din sticlă, mânere din
sticlă, oglinzi (sticlă argintată), sticlă argintată
(oglinzi), uși din sticlă pentru mobilier, mânere
din sticlă pentru sertare, plăci
de sticlă pentru oglinzi, uși transparente din sticlă
pentru mobilier, scări confecționate din fibră de
sticlă,
mânere rotunde pentru uși, din sticlă, panouri din
sticlă pentru afișarea reclamelor (neluminoase),
conectori
pentru jaluzele lamelare, mobilier, oglinzi
(mobilier), mobilier confecționat în principal din
sticlă, uși
fabricate din sticlă pentru mobilier.

───────

(210) M 2019 09248
(151) 30/12/2019
(732) SC EDITURA SIGMA SRL, STR. G-

RAL HENRI MATHIAS BERTHLOT
NR. 38, SECT. 1, BUCUREŞTI,
010169, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
YESBUT - DADAR - OUIMAIS

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
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servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)

───────

(210) M 2019 09249
(151) 30/12/2019
(732) SPITALUL CLINIC MUNICIPAL

FILANTROPIA CRAIOVA, STR.
NICOLAE TITULESCU NR. 40.
JUDEŢ DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(540)

SPITALUL CLINIC
MUNICIPAL FILANTROPIA
CRAIOVA Fondat în 1853

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.01.16;
26.01.18; 26.13.25; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2019 09250
(151) 30/12/2019
(732) EUGEN SERBAN LESCOVAR,

STRADA: CRISTEA GEORGESCU
NR. 8, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA, STR.
FĂGETULUI NR. 144, BL. ST2, SC.
B, AP. 46, CONSTANŢA, 900654,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

MAMUTH KUYUS

(531) Clasificare Viena: 03.07.01; 27.05.01;
27.05.17; 05.03.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, animale
vii.
44. Servicii de agricultură, horticultură și de
silvicultură, servicii de zootehnie.

───────



ERATĂ 

 

Referitor la depozitul M 2019 09181 din 23.12.2019, publicat în data de 30.12.2019, clasele corecte sunt:  

Clasa 9: Fotografii digitale descărcabile. 

Clasa 14: Bijuterii; bijuterii fantezie; bijuterii prețioase; medalioane (bijuterii); coliere (bijuterii); brățări 

(bijuterii); inele (bijuterii); broșe (bijuterii); pietre sintetice (bijuterii); insigne decorative (bijuterii); 

bijuterii, inclusiv imitații de bijuterii și bijuterii din plastic; imitații de bijuterii; bijuterii fantezie, imitații; 

cutii pentru bijuterii; casete de bijuterii; casete de bijuterii, nemetalice; bijuterii din metale neprețioase; 

bijuterii cu pietre prețioase; bijuterii din metale semiprețioase; bijuterii din materiale semiprețioase; cutii 

pentru bijuterii [montate]; casete pentru bijuterii (montate); cutii din lemn pentru bijuterii; bijuterii 

confecționate din metale neprețioase; cutii din piele pentru bijuterii; casete pentru bijuterii, din metal; 

bijuterii de recunoștință pentru angajați; casete pentru bijuterii din metale neprețioase; Examinator 

Gogoasa Cristian Madalin cutii mici pentru bijuterii din metale prețioase; casete pentru bijuterii și cutii 

pentru ceasuri; casete de bijuterii (cutii) din metale prețioase; portchei (decorațiuni mici sau brelocuri). 

Clasa 16: Fotografii imprimate. 

Clasa 20: Modele (ornamente) confecționate din lemn; modele (ornamente) confecționate din rășini 

sintetice; figurine de animale (ornamente) confecționate din lemn; decorații pentru masă ( ornamente) 

confecționate din lemn; modele (ornamente) confecționate din ipsos; modele (ornamente) confecționate 

din plastic; capcana viselor (decorațiuni); decoraţiuni de perete, din lemn. 

Clasa 35: Servicii de grafică publicitară; servicii de cercetare privind publicitatea; servicii de publicitate, 

marketing și promovare; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu bijuterii; servicii de vânzare cu 

amănuntul online referitoare la bijuterii; servicii de vânzare cu amănuntul online referitoare la jucării; 

organizare de expoziții comerciale. 

Clasa 37: Servicii de reparații de echipamente sportive; servicii de curățare și reparații de articole din 

piele. 

Clasa 41: Fotografie; producție audio, video și multimedia și fotografie; servicii de editare de fotografii; 

organizare de evenimente recreative (divertisment); organizare de activități recreative ( divertisment); 

organizare de evenimente educative; organizarea de evenimente culturale și artistice. 

Clasa 42: Design grafic pentru materiale promoționale; servicii de grafică digitală; servicii de artă grafică 

și design; servicii de proiectare grafică pentru compilare de pagini web pe internet; servicii de grafică 

digitală (servicii de prelucrare a imaginilor digitale). 



Erată     Referitor la depozitul M 2019 09068 din 18.12.2019, publicat în data de 24.12.2019, dintr-o eroare materială data de depozit a fost publicată ca fiind 18.12.2019, corect fiind 19.12.2019.  


