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Cereri Mărci publicate în 27/08/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 03964 20/08/2019 DANUT CHISER IZOLAŢII INTELIGENTE

2 M 2019 05957 20/08/2019 SC PULS ESTATE
INVESTMENT SRL

IMO PULS AGENTIE
IMOBILIARA

3 M 2019 05989 20/08/2019 MADALINA-SORINA COMIZA ROSINNI

4 M 2019 05990 20/08/2019 GEEA.DOC S.R.L. geea.com

5 M 2019 05991 20/08/2019 S.C. FLIPPER MED S.R.L. TENS-D50

6 M 2019 05992 20/08/2019 ADRIAN COROCSENIE GFG Gradini Fractale
Geometrice

7 M 2019 05993 20/08/2019 SC SECOM PRODUCTIE
SERVICII SRL

good routine

8 M 2019 05994 20/08/2019 PRUTUL SA OLEICO EXPERIENCE

9 M 2019 05995 20/08/2019 PRUTUL SA BON FRITTI

10 M 2019 05996 20/08/2019 PRUTUL SA OLI

11 M 2019 05997 20/08/2019 PRUTUL SA JAR LICHID

12 M 2019 05998 20/08/2019 PRUTUL SA SUPER FRY

13 M 2019 05999 20/08/2019 PRUTUL SA GASTRONOM

14 M 2019 06000 20/08/2019 PRUTUL SA FRIOLI

15 M 2019 06001 20/08/2019 ASOCIATIA BANAT IT HACK TM

16 M 2019 06004 20/08/2019 GHEORGHE HOINIC Traian Vuia

17 M 2019 06005 20/08/2019 SC MED LIFE SA DietLife

18 M 2019 06006 20/08/2019 DJ PROJECT MUSIC S.R.L. DJ PROJECT

19 M 2019 06007 20/08/2019 CONVALARIA S.R.L. CONVALARIA

20 M 2019 06008 20/08/2019 LA TESSITURA SRL La Tessilura TR

21 M 2019 06009 20/08/2019 LA TESSITURA SRL

22 M 2019 06010 20/08/2019 TPG ACCOUNTING PRACTICE
SRL

tgs ROMANIA

23 M 2019 06011 20/08/2019 PANTEA G. ALINA PERSOANA
FIZICA AUTORIZATA

TRIXDECO Materiale
revolutionare pentru design
interior

24 M 2019 06012 20/08/2019 AVALON INDUSTRY AD AValon BUILDING INDUSTRY

25 M 2019 06013 20/08/2019 MIRIAM SANDRA BAGIU THE PINES
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2019 06014 20/08/2019 S.C. COMPANIA MUNICIPALA

TURISTICA BUCURESTI S.A.
BUCHAREST TRAVEL
www.bucharesttravel.ro

27 M 2019 06015 20/08/2019 S.C. COMPANIA MUNICIPALA
TURISTICA BUCURESTI S.A.

BUCHAREST Smart City
www.bucharestsmartcity.com

28 M 2019 06016 20/08/2019 DAMIAN BÂRNEAŢĂ TARAF CLEANTE

29 M 2019 06017 20/08/2019 SMF COMPANY SRL Splash

30 M 2019 06018 20/08/2019 REVNIC FLORINA IOANA
PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA

SPUNE-MI O POVESTE cu
Ioana Revnic

31 M 2019 06019 20/08/2019 Colgate-Palmolive Company (A
Delaware Corporation)

MENNEN Speed stick INFINITE

32 M 2019 06020 20/08/2019 ALPHA RING SRL bobul de muştar activităţi cu
roade
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(210) M 2019 03964
(151) 20/08/2019
(732) DANUT CHISER, STR.

DEZROBIRII NR. 121, BL. A31,
SC. 1, AP. 7, JUDEȚUL DOLJ ,
CRAIOVA, 200018, DOLJ,
ROMANIA

(540)

IZOLAŢII INTELIGENTE

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 07.01.24

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

clase:
35. Răspândirea materialelor publicitare,
demonstraţii cu produse, distribuirea de
eşantioane, închirierea de material publicitar,
publicarea de texte publicitare, publicitate radio,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, furnizarea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, proiectarea de
materiale publicitare, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, marketing cu public ţintă.

37. Tratament anticoroziv pentru vehicule,
izolarea clădirilor, tencuire, protecţie
anticorozivă, servicii pentru acoperişuri,
întreţinerea piscinelor, consultanţă în construcţii.

───────

(210) M 2019 05957
(151) 20/08/2019
(732) SC PULS ESTATE INVESTMENT

SRL, STR.TAKE IONESCU NR.
6, ET. 1, AP. 8, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA TUDOR
ICLANZAN, PIAŢA VICTORIEI NR.
5, SC. D, AP. 2, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300030, ROMANIA

(540)

IMO PULS AGENTIE
IMOBILIARA

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 27.05.01;
29.01.15

(591) Culori revendicate:verde, negru,
albastru, galben, roşu

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

36. Asigurări, afaceri monetare, afaceri
imobiliare.

───────

(210) M 2019 05989
(151) 20/08/2019
(732) MADALINA-SORINA COMIZA,

STR. MIHAI VITEAZU NR. 342,
JUD. SIBIU, COM. SELIMBAR,
SIBIU, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU

(540)
ROSINNI

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
40. Tratament de materiale.

───────

(210) M 2019 05990
(151) 20/08/2019
(732) GEEA.DOC S.R.L., STR.

GRIGORE ALEXANDRESCU
NR. 80, MANSARDA, CAMERA
1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

geea.com

(531) Clasificare Viena: 01.15.21; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.08; 24.13.01

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

clase:
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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2019 05991
(151) 20/08/2019
(732) S.C. FLIPPER MED S.R.L., STR.

EPISCOP VULCAN NR. 26, BL.
F, SC. 2, ET. 3, AP. 32, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE, NR. 51, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

TENS-D50

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
20.05.07; 26.05.12

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

10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 05992
(151) 20/08/2019
(732) ADRIAN COROCSENIE, STR.

MIHAI VITEAZU NR. 5, JUD.
VALCEA, RAMNICU VALCEA,
VALCEA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

GFG Gradini
Fractale Geometrice

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 26.03.01; 26.03.05; 26.04.03;
26.04.16

(591) Culori revendicate:albastru, negru, gri,
alb

(511) 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).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 05993
(151) 20/08/2019
(732) SC SECOM PRODUCTIE SERVICII

SRL, STR. MIRCEA VULCĂNESCU
NR. 92, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
good routine

(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 (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
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 (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată), (Solicităm protecţie pentru întreaga
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listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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 (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 05994
(151) 20/08/2019
(732) PRUTUL SA, STR. ANA IPATESCU

NR. 12, JUDEŢ GALAŢI, GALAŢI,
800223, GALAȚI, ROMANIA

(540)
OLEICO EXPERIENCE

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.

───────

(210) M 2019 05995
(151) 20/08/2019
(732) PRUTUL SA, STR. ANA IPATESCU

NR. 12, JUDEŢ GALAŢI, GALAŢI,
800223, GALAȚI, ROMANIA

(540)
BON FRITTI

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.

───────

(210) M 2019 05996
(151) 20/08/2019
(732) PRUTUL SA, STR. ANA IPATESCU

NR. 12, JUDEŢ GALAŢI, GALAŢI,
800223, GALAȚI, ROMANIA

(540)
OLI

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.

───────

(210) M 2019 05997
(151) 20/08/2019
(732) PRUTUL SA, STR. ANA IPATESCU

NR. 12, JUDEŢ GALAŢI, GALAŢI,
800223, GALAȚI, ROMANIA

(540)
JAR LICHID

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.

───────

(210) M 2019 05998
(151) 20/08/2019
(732) PRUTUL SA, STR. ANA IPATESCU

NR. 12, JUDEŢ GALAŢI, GALAŢI,
800223, GALAȚI, ROMANIA

(540)
SUPER FRY

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.

───────
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(210) M 2019 05999
(151) 20/08/2019
(732) PRUTUL SA, STR. ANA IPATESCU

NR. 12, JUDEŢ GALAŢI, GALAŢI,
800223, GALAȚI, ROMANIA

(540)
GASTRONOM

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.

───────

(210) M 2019 06000
(151) 20/08/2019
(732) PRUTUL SA, STR. ANA IPATESCU

NR. 12, JUDEŢ GALAŢI, GALAŢI,
800223, GALAȚI, ROMANIA

(540)
FRIOLI

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.

───────

(210) M 2019 06001
(151) 20/08/2019
(732) ASOCIATIA BANAT IT, STR.

EUGENIU DE SAVOYA NR. 7,
ET. II, AP. 11, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

HACK TM

(531) Clasificare Viena: 26.02.05; 26.02.08;
27.05.01; 27.05.11; 29.01.14

(591) Culori revendicate:verde
(HEX=#00bd5c), (galben
(HEX=#fdb632), portocaliu
(HEX=#f05926), albastru
(HEX=#2f6ae0)

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice,
audiovizuale, optice, de cântărire, de măsurare,
de semnalizare, de detectare, de testare, de
verificare, de
salvare și didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric,
aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea,
reproducerea sau procesarea sunetului,
imaginilor sau datelor, suporturi media
înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, dispozitive de calculat, extinctoare.
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.
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
marchize din materiale textile sau sintetice, vele,
saci pentru
transportul și depozitarea materialelor în vrac,
materiale de capitonare, amortizare și de
umplutură, cu
excepția hârtiei, cartonului, cauciucului sau
a materialelor plastice, fibre textile brute și
înlocuitori pentru acestea.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport,
decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun.
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
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.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor,
servicii personale și sociale oferite de către terți
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2019 06004
(151) 20/08/2019
(732) GHEORGHE HOINIC, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU NR. 8,
BL. E, AP. 14, JUD. ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

(540)

Traian Vuia

(531) Clasificare Viena: 02.01.15; 18.05.03;
27.05.01

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

7. Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehicule terestre), unelte agricole, altele decât
cele acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
dispozitiv de carburaţiune, dar îndeosebi pentru
combustiunea continuă într-un vas închis.
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei
şi instalaţii sanitare, generatori de abur cu
evaporare accelerată şi foarte mare presiune, cu

supra încălzire, de felul celor în care încălzirea
apei şi evaporarea au loc într-un mănunchi de
tuburi repartizate în jurul unui focar central.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2019 06005
(151) 20/08/2019
(732) SC MED LIFE SA , CALEA

GRIVIŢEI NR. 365, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL ,
STR. GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV,
SNAGOV, ROMANIA

(540)

DietLife

(531) Clasificare Viena: 05.03.14; 27.05.02;
29.01.13

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, alb

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă,
lapte şi produse lactate, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea, orez,
paste făinoase și tăieței, tapioca și sago, faină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, înghețată, sorbeturi și alte
înghețate
comestibile, zahăr, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, plante
aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).

───────
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(210) M 2019 06006
(151) 20/08/2019
(732) DJ PROJECT MUSIC S.R.L.,

STR. VIRGIL BIROU NR. 3, AP.
2, JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
SRL, CALEA ARADULUI NR. 33,
AP.7, JUDEŢ TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629

(540)
DJ PROJECT

(511) 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).

───────

(210) M 2019 06007
(151) 20/08/2019
(732) CONVALARIA S.R.L., STR.

CALOMFIRESCU, NR. 159, BL.
9S, AP. 1, JUDETUL MEHEDINTI,
DROBETA-TURNU SEVERIN,
MEHEDINȚI, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA,
CALEA CĂLĂRAŞILOR NR. 117,
BL. 45, ET. 4, AP. 12, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
CONVALARIA

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare și
de produse medicale.

───────

(210) M 2019 06008
(151) 20/08/2019
(732) LA TESSITURA SRL, STR. PIATA

AMZEI, NR. 7-9, SC. C, ET. 4,
AP. 13, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) 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

(540)

La Tessilura TR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────
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(210) M 2019 06009
(151) 20/08/2019
(732) LA TESSITURA SRL, STR. PIATA

AMZEI, NR. 7-9, SC. C, ET. 4,
AP. 13, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) 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

(540)

(531) Clasificare Viena: 02.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2019 06010
(151) 20/08/2019
(732) TPG ACCOUNTING PRACTICE

SRL, STR. ERMIL PANGRATTI,
NR. 30 A, ET. 6, CAMERA
6, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) Cosmovici și Asociații SRL, STR.
POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP.6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 010641,
ROMANIA

(540)

tgs ROMANIA

(531) Clasificare Viena: 27.07.01; 29.01.12;
26.04.18

(591) Culori revendicate:alb, portocaliu
(Pantone 716 C)

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

35. Contabilitate, contabilitate de gestiune,
contabilitate administrativă, servicii de
consultanţă şi informare cu
privire la contabilitate, consultanţă fiscală
(contabilitate), servicii de contabilitate pentru
fuziuni şi achiziţii,
consultanţă în domeniul auditului, servicii în
domeniul afacerilor oferite de experţi contabili,
consiliere
contabilă privind întocmirea declaraţiilor fiscale,
contabilitate şi audit, audit financiar, servicii de
externalizare în domeniul analizelor comerciale,
servicii de depunere a declaraţiilor fiscale,
întocmire de
documente referitoare la impozitare, asistenţă
la întocmirea ştatelor de plată, întocmirea
computerizată a
ştatelor de plată, servicii de externalizare
(asistenţă în afaceri), administrarea resurselor
umane şi servicii de
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recrutare, prelucrare administrativă de comenzi
de marfă, consultanţă profesională, investigaţii
sau informaţii
în domeniul afacerilor, servicii de consultanţă
privind managementul afacerilor în domeniul
tehnologiei
informaţiilor, administrarea comercială a
licenţelor produselor şi a serviciilor pentru terţi,
compilaţii
statistice, compilarea informaţiilor în baze de
date informatice, servicii de evaluare a riscurilor
afacerilor,
analiza de previziuni economice în scopuri
comerciale, servicii de expertiză în materie de
eficienţa
afacerilor, servicii de facturare pentru
întreprinderi, închiriere de maşini şi aparate de
birou, teste
psihologice pentru selectarea personalului,
organizare de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare,
întocmire de extrase de cont, sistematizarea
informaţiilor în fişiere electronice, asistenţă în
managementul şi
exploatarea afacerilor comerciale, servicii de
management al riscului afacerilor, asigurare de
risc privind
respectarea termenelor şi bugetelor, servicii de
informaţii computerizate cu privire la evaluarea
oportunităţilor
de afaceri, evaluari şi rapoarte efectuate de
experţi, referitoare la afaceri, servicii pentru
strategia şi planul de
afaceri, planificare privind gestionarea afacerilor,
respectiv căutare de asociaţi pentru fuziuni,
preluări,
precum şi înfiinţări de întreprinderi, servicii de
consultanţă privind structura companiilor.
36. Consiliere fiscală (nu contabilitate),
planificare fiscală (nu contabilitate), consultanţă
privind rambursarea
impozitelor (nu contabilitate), consiliere
(financiară) în materie de impozit pe venit,
servicii de debitare a
impozitelor pe venit reţinute pe ştatele de
plată, consiliere financiară privind impozitarea,
planificare
financiară în materie de obligaţii fiscale,
asistenţă financiară, management financiar,
studii financiare,
analiză financiară, evaluare financiară,
gestiunea activelor financiare, servicii de
management al riscului
financiar, gestiunea portofoliului financiar,
analiză financiară computerizată, studii de
solvabilitate

financiară, planificare financiară, factoring
de operaţiuni financiare, servicii actuariale
consultative şi de
consultanţă, servicii de lichidare de societăţi,
servicii de consiliere privind datoriile, servicii în
materie de
insolvenţă, servicii de investiţii, servicii de taxare
şi de consiliere cu privire la taxe, curatela/
custode,
cercetare financiară în domeniul managementul
riscului, gestiune financiară a capitalului de risc,
a capitalului
de investiţii şi a capitalului pentru dezvoltare,
servicii de gestionare a titlurilor de valoare in
raport cu
restructurarea de capital, servicii de evaluare
financiară, servicii de informare privind
evaluarea financiară a
întreprinderii, consultaţii în domeniul
evaluărilor fiscale, consultanţă privind finanţele
întreprinderilor.
42. Servicii IT, gestionarea serviciilor informatice
(ITSM), proiectare, dezvoltare şi implementare
de software,
servicii de asistenţă în domeniul tehnologiei
informaţiei, furnizarea de programe de
gestionare a riscului
securităţii informatice, asigurarea utilizării
temporare de software nedescărcabil pentru
analiza datelor
financiare şi pentru întocmirea de rapoarte,
estimare în afaceri comerciale, anchete de
conjunctură,
consultanţă în proiectarea şi dezvoltarea
hardware-ului pentru computere, programare
pentru calculatoare,
copierea programelor informatice, consultanţă în
domeniul programelor de calculator, proiectare
de
software, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, conversia
datelor şi a
documentelor de pe un suport fizic către
un suport electronic, conversia datelor şi a
programelor informatice,
alta decat conversia fizică, expertize tehnice,
teste de control al calităţii, servicii de consultanţă
în materie de
tehnologie a informaţiei (it), consultanţă it,
servicii de consiliere şi asigurare de informaţii,
testarea de
computere, teste ale mediului înconjurător,
consultanţă în materie de testare a sistemelor de
aplicaţii
informatice, proiectare şi dezvoltare de metode
de testare şi analiză, dezvoltare de sisteme
pentru prelucrarea



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
20/08/2019

de date, evaluarea performanţelor privind
procesarea datelor raportate la un sistem de
referinţă.

───────

(210) M 2019 06011
(151) 20/08/2019
(732) PANTEA G. ALINA PERSOANA

FIZICA AUTORIZATA, STR.
AL.O.TEODOREANU, NR. 2, BL.
A1, SC. A, AP. 7, JUDEŢ IAŞI, IAŞI,
700156, IAȘI, ROMANIA

(540)

TRIXDECO Materiale
revolutionare pentru

design interior

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.04.05; 26.04.16

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

clase:
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.

───────

(210) M 2019 06012
(151) 20/08/2019
(732) AVALON INDUSTRY AD, STR.

SHIPKA NR. 108, RUSE, 7018,
BULGARIA

(740) Cabinet Enpora Intellectual
Property SRL, STR. GEORGE
CĂLINESCU NR. 52A, AP. 1,
SECTOR 1, , BUCUREŞTI, 011694,
ROMANIA

(540)

AValon BUILDING INDUSTRY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
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 06013
(151) 20/08/2019
(732) MIRIAM SANDRA BAGIU, STR.

PROF. DR. VICTOR BABES NR.
22, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

THE PINES

(531) Clasificare Viena: 05.01.09; 26.11.01;
27.05.01; 27.05.17

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 06014
(151) 20/08/2019
(732) S.C. COMPANIA MUNICIPALA

TURISTICA BUCURESTI S.A.,
STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR.
2, ET. 2, CAMERA. 15, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BUCHAREST TRAVEL
www.bucharesttravel.ro

(531) Clasificare Viena: 26.04.05; 26.04.17;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, negru

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
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.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 06015
(151) 20/08/2019
(732) S.C. COMPANIA MUNICIPALA

TURISTICA BUCURESTI S.A.,
STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR.
2, ET. 2, CAMERA. 15, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BUCHAREST Smart City
www.bucharestsmartcity.com

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13; 26.04.05; 26.04.18

(591) Culori revendicate:albastru, ciclam,
negru

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
38. Telecomunicaţii.
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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 06016
(151) 20/08/2019
(732) DAMIAN BÂRNEAŢĂ, STR.

PÂRGARILOR NR. 43, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) 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

(540)

TARAF CLEANTE

(531) Clasificare Viena: 22.01.15; 22.01.25;
27.05.01; 27.05.17

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2019 06017
(151) 20/08/2019
(732) SMF COMPANY SRL, STR.

VIRTUȚII NR. 6, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Splash

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

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
299), alb

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

37. Reparații, spălătorie auto/servicii de
întreținere destinate menținerii unui obiect în
starea sa inițială, fără schimbarea proprietăților
acestuia.

───────
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(210) M 2019 06018
(151) 20/08/2019
(732) REVNIC FLORINA IOANA

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA,
STR. ALUMINEI NR. 37A, ET. 2,
AP. 53, JUDEŢ BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 11-12,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011941,
ROMANIA

(540)

SPUNE-MI O POVESTE
cu Ioana Revnic

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.03

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2019 06019
(151) 20/08/2019
(732) Colgate-Palmolive Company

(A Delaware Corporation), 300
PARK AVENUE, NEW YORK ,
10022 , N.Y., STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) PETOSEVIC SRL , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010458, ROMANIA

(540)

MENNEN Speed
stick INFINITE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.01; 26.01.18; 26.13.01

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

3. Deodorante şi antiperspirante pentru uz
personal.

───────
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(210) M 2019 06020
(151) 20/08/2019
(732) ALPHA RING SRL, STR.

FERDINAND NR. 2A, JUDEŢ
VÂLCEA, RAMNICU VALCEA,
240156, VALCEA, ROMANIA

(540)

bobul de muştar
activităţi cu roade

(531) Clasificare Viena: 02.09.14; 18.01.05;
18.01.14; 02.05.08; 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.01; 26.11.01

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
albastru, verde, violet

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

41. Furnizarea educației, educație și instruire,
educație, divertisment și sport, servicii de cluburi
(divertisment sau educație), educație, instruire,
divertisment, activitați sportive și culturale.

───────
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Cereri Mărci publicate în 27/08/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 04778 19/11/2007 RUSSEL G. WEINER ROCKSTAR ROASTED
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(210) M 2019 04778
(151) 19/11/2007
(732) RUSSEL G. WEINER, 101

CONVENTION CENTER DRIVE,
SUITE 77, LAS VEGAS, NEVADA
89126, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) Ratza si Ratza SRL, B-DUL A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)
ROCKSTAR ROASTED

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

32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor, băuturi pentru sportivi, și anume
băuturi energizante.
 
 Se invoca prioritatea nr. 77/187,005 din 22.05.2007
SUA, avand stare acceptata 

 

──────
─




