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Cereri Mărci publicate în 10/10/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 07044 03/10/2019 COMBINATUL DE

INGRASAMINTE CHIMICE SRL
NUTRI TOP

2 M 2019 07045 03/10/2019 DIRECTIA DE DEZVOLTARE SI
IMPLEMENTARE PROIECTE

PRODUS ÎN BIHOR

3 M 2019 07046 03/10/2019 S.C. VITREUM MEDICAL S.R.L. Vitreum

4 M 2019 07047 03/10/2019 S.C. POSH DRESS S.R.L. POSH ATELIER

5 M 2019 07048 03/10/2019 SC EXTREM SPORTS &
DISTRIBUTION SRL

www.shopextrem.ro THE SURF
SHOP

6 M 2019 07049 03/10/2019 BOGDAN-CORNEL LUCA Newtons Apple

7 M 2019 07050 03/10/2019 COMBINATUL DE
INGRASAMINTE CHIMICE SRL

RESTART UP NG

8 M 2019 07051 03/10/2019 Tiberiu Ștefan Fărcaș MADISZ

9 M 2019 07052 03/10/2019 NOMENIUS SRL autism voice CUVINTE CARE
DOBOARĂ ZIDURI

10 M 2019 07053 03/10/2019 RED ALMANDINE SRL CRISTALLO COLLECTION

11 M 2019 07055 03/10/2019 TAL CHEN IMPEX SRL EVANOIR

12 M 2019 07056 03/10/2019 COMPLEX HOTELIER STEAUA
DE MARE SRL

STEAUA DE MARE

13 M 2019 07057 03/10/2019 HAPPY SECURITY SRL HS HAPPY SECURITY

14 M 2019 07058 03/10/2019 BRUNO CHRISTIAN ALBERT NEO GARD smart fencing
system

15 M 2019 07059 03/10/2019 DOKIA CAPITAL S.R.L. DOKIA CAPITAL

16 M 2019 07060 03/10/2019 OPTIBAY SRL ipega

17 M 2019 07061 03/10/2019 SC BIROUL DE CREDIT SA Biroul de Credit S.A. De 15 ani
pentru mai bine

18 M 2019 07062 03/10/2019 SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE SA

NESQUIK ALL NATURAL

19 M 2019 07063 03/10/2019 SC CAROLINA EVENTS SRL Carolina Events

20 M 2019 07064 03/10/2019 MOBILE TOUCH SRL Mașina Mea

21 M 2019 07065 03/10/2019 BJB CATERING FOOD SRL Cucina Canina
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(210) M 2019 07044
(151) 03/10/2019
(732) COMBINATUL DE

INGRASAMINTE CHIMICE
SRL, STR. PRINCIPALĂ NR. 1,
JUD. CONSTANȚA, NĂVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(540)

NUTRI TOP

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.14;
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
și silviculturii, compost, gunoi de grajd,
îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.

───────

(210) M 2019 07045
(151) 03/10/2019
(732) DIRECTIA DE DEZVOLTARE SI

IMPLEMENTARE PROIECTE,
PRC. TRAIAN NR. 5, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

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

(540)

PRODUS ÎN BIHOR

(531) Clasificare Viena: 25.01.25; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
9. Baze de date (electronice) computerizate,
programe informatice şi software de calculator
pentru autorizarea şi administrarea bazelor de
date, software de calculator pentru integrarea
aplicatiilor şi a bazelor de date, software de
operare şi navigare pentru calculator, programe
informatice pentru administrarea bazelor de
date.
14. Brelocuri, amulete, monede, bijuterii,
portchei decorative, ceasuri, ceasuri de perete.
16. Hârtie, carton (postere9, broşuri, fluturaşi
publicitari, bilete (tichete), felicitari, calendare,
fotografii, plicuri (papetărie), carduri cadou
(tipărite) de plată, semne de carte, carneţele
de notiţe, afişe, cutii din carton sau
hârtie, instrumente de scris, reviste (publicaţii
periodice), ziare, invitaţii (papetărie), plase din
hârtie, cataloage, pancarte din carton sau hârtie,
poster (tipărit), tipărituri, programe de studii
tipărite, publicaţii periodice tipărite în domeniul
turismului.
25. Tricouri, pulovere, hanorace, uniforme,
veste, şepci (articole pentru acoperirea capului),
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pălării, pălării din hârtie, halate de baie,
papuci de baie, eşarfe, batice, şaluri, obiecte
promoţionale (îmbrăcăminte).
35. Promovare de produse şi servicii
pentru terţi, administrare de programe de
schimburi culturale şi educative, servicii pentru
dezvoltarea strategiei de afaceri, servicii de
administrare a afacerilor privind dezvoltarea
întreprinderilor, dezvoltarea şi implementarea
de strategii de marketing pentru alte
persoane, asistenţă în management pentru
firme comerciale, publicitate, publicare de
texte publicitare, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, functii administrative,
consultanţă în conducerea şi organizarea
afacerilor, expertize în afaceri, servicii de
cercetare a pieţei, marketing, informaţii,
investigatii şi cercetări pentru afaceri, estimare
în afaceri comerciale, prognoza economică,
analiză preţului de cost, întocmire de statistici,
întocmirea de declaratii fiscale, întocmirea de
extrasuri de cont, reactualizare documentaţie
publicitară, consultanţă în domeniul afacerilor
privind finanţarea dezvoltării, colectare şi
ordonare sistematica a datelor într-un fişier
central, gestionare de fişiere informatice,
evidenta contabilă, management administrativ
de societăţi (pentru terţi), servicii administrative
de găsire de sedii pentru societati, căutare de
informaţii în fişiere informatice (pentru terţi),
servicii de intermediere comercială şi de afaceri
cu privire la corelarea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, asistenţă în administrarea afacerilor,
organizare şi desfăşurare de târguri şi expoziţii
cu scop publicitar şi comercial, lucrări de birou,
recrutarea personalului.
36. Facilitare şi intermediere pentru finantare,
servicii de consultanţă privind finantarea
lucrarilor civile şi a proiectelor de infrastructura,
intermediere de investitii, în special investiţii
de capital, servicii de finanţare şi asigurare,
colectare de fonduri, coordonarea strangerilor de
fonduri, administrarea şi gestionarea fondurilor
de investiţii, investiţii de fonduri pentru terţi,
dezvoltare de portofolii de investiţii, gestiune
financiară a capitalului de risc, a capitalului de
investiţii şi a capitalului pentru dezvoltare.
38. Furnizarea accesului la un site web de
discuţii pe internet, telecomunicaţii, servicii de
afisaj electronic (telecomunicaţii), comunicaţii
prin terminale de calculator, transmitere de
mesaje şi imagini asistată de calculator, poştă
electronică, comunicare de informaţii financiare
şi de date în materie de asigurări prin
orice mijloc de telecomunicaţii, inclusiv prin
intermediul calculatorului, prin reţele informatice

sau electronice, închirierea timpilor de acces la
un centru continând baze de date.

39. Organizare de circuite turistice, rezervare
şi retinere de bilete de călătorie, informaţii,
consiliere şi consultanţă privind serviciile
mentionate anterior, de asemenea în legătură cu
probleme privind destinaţiile de călătorie, servicii
furnizate de asemenea de agenţii de turism,
tur operatori şi birouri de informare turistică,
serviciile menţionate anterior, de asemenea
în mod electronic, servicii computerizate de
informare privind rezervările pentru călătorii.
41. Furnizare de servicii educative, învăţământ,
informaţii educative, orientare profesională,
consiliere educativă, realizare de ateliere
educative, seminarii, conferinţe şi târguri,
educaţie, instruire, divertisment, activităţi
culturale şi sportive, furnizare de activităţi
recreative, servicii educaţionale şi de instruire
referitoare la arte şi meşteşuguri, organizarea şi
coordonarea de cursuri educative în domeniul
industriei turismului, organizare de concursuri,
mai ales de concursuri pentru tineri, organizare
şi coordonare de ateliere de instruire, de colocvii,
de conferinţe, de congrese, de seminarii şi/
sau de simpozioane, întruniri, mişcări politice,
furnizare de publicaţii electronice on-line
(fără posibilitate de descărcare), publicare
electronică on-line de periodice şi cărţi,
publicare de cărţi, carnete şi broşuri, publicare
de texte (altele decât textele publicitare),
organizare de competiţii sportive, organizarea de
competiţii (educative sau divertisment), pregătire
profesională, publicare de documente în materie
de pregătire profesională, ştiinţă, dreptul public
şi probleme sociale, dezvoltare de programe
internaţionale de schimb de experienţă.

───────
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(210) M 2019 07046
(151) 03/10/2019
(732) S.C. VITREUM MEDICAL S.R.L.,

STR. ADY ENDRE NR. 11, AP. 1-B,
JUDEŢ SATU MARE, SATU MARE,
SATU MARE, ROMANIA

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

(540)

Vitreum

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.03

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

clase:
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).

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 07047
(151) 03/10/2019
(732) S.C. POSH DRESS S.R.L., STR.

NICOLAE TITULESCU NR. 23,
CAMERA 2, LOC. LEHLIU-GARĂ,
LEHLIU-GARĂ, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

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

(540)

POSH ATELIER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 07048
(151) 03/10/2019
(732) SC EXTREM SPORTS &

DISTRIBUTION SRL, CALEA
MOŞILOR NR. 116-122,
PARTER, CAMERA 3, SECTOR
2, 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)

www.shopextrem.ro
THE SURF SHOP

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.07.01;
27.05.19; 24.13.01; 05.07.13

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

clase:
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 07049
(151) 03/10/2019
(732) BOGDAN-CORNEL LUCA,

STR.ARINILOR NR.19, BL. B7,
AP.29, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)

Newtons Apple

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.07.01;
05.07.13

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

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

21. Ustensile de bucătărie din silicon, tăvi pentru
brioşe, forme de prăjituri, forme de tort, forme
pentru copt, forme pentru bucătărie, tăvi şi forme
de copt, pungi izolate termic pentru alimente
sau băuturi, pungi de pânză de tifon folosite
la gătit, capace din silicon refolosibile pentru
acoperirea alimentelor, forme pentru ochiuri de
ouă, borcane pentru biscuiţi, mănuşi pentru uz
casnic, forme de cuburi de gheaţă, vase de gătit,
tigăi, cuţite pentru patiserie, cuţite pentru biscuiţi,
prese pentru usturoi (ustensile de bucătărie),
scurgătoare (ustensile casnice), site de ceai,
fibre de sticlă din siliciu, altele decât cele utilizate
la produsele textile, teluri neelectrice pentru uz
casnic, recipiente de bucătărie, ustensile de
bucătărie, site de bucătărie, pâlnii de bucătărie,
mănuşi de bucătărie, brosete (ustensile de
bucătărie), spatule (ustensile de bucătărie),
tăvi turnante pentru bucătărie, set recipiente
de bucătărie, produse din ceramică, suporturi
pentru ustensile de bucătărie, tocătoare din lemn
pentru bucătărie, răzătoare pentru utilizare în
bucătărie, recipiente pentru menaj şi bucătărie,
mojare pentru utilizare în bucătărie, dozatoare
pentru aluat de bucătărie, separatoare de ouă
(ustensile de bucătărie), bureţi de bucătărie,
vase de bucătărie, bureţi abrazivi de bucătărie,
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linguri de amestecat, pentru bucătărie, linguri
strecurătoare (ustensile de bucătărie), forme
de aluminiu, forme din plastic pentru cuburi
de gheaţă, forme pentru copt din carton de
unică folosinţă, seturi portabile de bucătărie
pentru excursii, veselă, articole de bucătărie şi
recipiente, suporturi pentru hârtia de bucătărie,
ustensile casnice şi de bucătărie, produse de
frăgezire (ustensile de bucătărie), articole de
bucătărie pentru controlarea curgerii lichidelor,
linguri de spumă (instrumente neelectrice pentru
bucătărie), polonice (ustensile de bucătărie),
amestecătoare neelectrice pentru uz casnic,
prese de usturoi (ustensile de bucătărie).
35. Servicii de comerţ cu amănuntul si vânzare
online de produse şi ustensile de bucătărie,
servicii de comerţ şi regruparea în avantajul
terţilor a produselor de bucătărie, precum tăvi,
forme şi pungi, toate din silicon (cu excepţia
transportului), permiţând clienţilor să vadă şi
să achiziţioneze cât mai comod, prin magazine
en-gros sau en-detail, prin cataloage de
vânzare, prin corespondenţă, sau prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul site-urilor
web, comerţ online, publicitate, conducerea
şi administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de publicitate si marketing online,
difuzarea de materiale publicitare (fluturaşi,
prospecte, imprimate, eşantioane), consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
servicii de relaţii cu publicul, consultanţă în
marketing, cercetare şi studii de marketing,
organizare, coordonare şi planificare de târguri şi
expoziţii cu caracter publicitar si comercial.

───────

(210) M 2019 07050
(151) 03/10/2019
(732) COMBINATUL DE

INGRASAMINTE CHIMICE
SRL, STR. PRINCIPALĂ NR. 1,
JUD. CONSTANȚA, NĂVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(540)

RESTART UP NG

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 27.05.02;
27.05.04; 27.05.17; 29.01.12

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

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
și silviculturii, compost, gunoi de grajd,
îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.

───────

(210) M 2019 07051
(151) 03/10/2019
(732) Tiberiu Ștefan Fărcaș, STR. IOSIF

VULCAN NR.23, JUD. CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, AP. 96,
JUDEŢUL CLUJ, FLOREŞTI,
ROMANIA

(540)
MADISZ
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 07052
(151) 03/10/2019
(732) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR

ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

autism voice CUVINTE
CARE DOBOARĂ ZIDURI

(531) Clasificare Viena: 27.01.06; 27.01.07;
27.05.02; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17;
29.01.14

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
maro, roşu, negru

(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).
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 07053
(151) 03/10/2019
(732) RED ALMANDINE SRL, STR.

VALEA GIRBOULUI NR. 1, SC.
1, AP. 8, JUD. CLUJ, FLORESTI,
407280, CLUJ, ROMANIA

(540)

CRISTALLO COLLECTION

(531) Clasificare Viena: 24.09.03; 01.01.04;
27.05.02; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.17

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

14. Bijuterii din metale prețioase.
───────

(210) M 2019 07055
(151) 03/10/2019
(732) TAL CHEN IMPEX SRL, STR.

NICOLAE ROŞU NR. 1F, O
CAMERĂ ÎN SUPRAFAŢA DE
15,2 MP DIN DEPOZIT SC
PANTELIMON IMOB SRL, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) S.C. DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., BD.
LIBERTATII NR. 22, BL. 102,
SC. 3, ET. 6, AP. 55, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
EVANOIR

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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24. Materiale pentru realizarea accesoriilor
textile pentru mobilier (textile), lenjerie de pat ,
lenjerie de pat şi paturi, aşternuturi de pat
(lenjerie), lenjerie de pat de frotir, articole textile
utilizate ca lenjerie de pat, lenjerie de pat de
unică folosinţă din material textile, materiale
textile, cearşafuri, cuverturi, cuverturi matlasate,
cuverturi pentru pat, cuverturi pentru canapea,
cuverturi din materiale textile, cuverturi de pat
căptuşite, pleduri şi cuverturi de pat, cuverturi
pentru paturi pentru copii, perdele dantelate,
mochetă (perdele), perdele plisate, perdele
pentru duş, perdele pentru uşă, ţesături pentru
perdele, draperii (perdele groase), perdele şi
draperii confecţionate, perdele din material
plastic, perdele din materiale textile, perdele
scurte din material textile, perdele şi draperii
de interior şi exterior, feţe de pernă, feţe de
masă, produse textile de uz casnic, produse
din materiale textile de uz casnic, prosoape,
huse pentru saltele, huse pentru perne, huse
pentru cuverturi matlasate, huse pentru pilote
şi plăpumi, huse de saltea ajustabile, huse de
masă din materiale textile neţesute, huse de
protecţie pentru saltele şi piese de mobilier,
pături tip pled, pături de lână, paturi pentru
pătuţuri, pături pentru bebeluşi, pături din
mătase, pături matlasate (aşternuturi de pat),
huse (lenjerii) şi pături pentru pat.
25. Lenjerie intimă de corp, lenjerie intimă de
corp antiperspirantă, lenjerie intimă de corp
sudorifugă, lenjerie intimă de corp tricotată,
combinezoane (lenjerie de corp), corsete
(lenjerie de corp ), lenjerie de corp tip boxer,
lenjerie de corp pentru damă, lenjerie de corp
pentru bărbaţi, lenjerie de corp pentru modelarea
corpului, boxeri pentru băieţi (lenjerie de corp),
lenjerie de corp de unică folosinţă, sorturi
femeiesti sub formă de lenjerie de corp, şosete,
şosete antiperspirante, şosete antiderapante,
şosete impermeabile, şosete termice, şosete şi
ciorapi, şosete pentru tenis, şosete pentru sport,
şosete cu talpă, şosete de lână, şosete cu deget,
şosete pentru yoga, şosete fără talpă, şosete
peste genunchi, şosete pentru bărbaţi, jartiere
pentru şosete bărbăteşti, şosete până la glezne,
şosete cu călcâi întărit, şosete joase pentru
încălţăminte, şosete care absorb transpiraţia,
şosete pentru purtat în pat, şosete pentru sugari
şi copii mici, ciorapi, ciorapi antiperspiranţi,
talonete pentru ciorapi, bretele de susţinere
pentru ciorapi, ciorapi până la genunchi cu bandă
elastică, clini pentru ciorapi (părţi de articole
de îmbrăcăminte), clini pentru ciorapi de pantofi
(părţi de articole de îmbrăcăminte), jartiere
de mireasă, jartiere de gleznă, jartiere pentru
şosete bărbăteşti, sutiene aderente, sutiene şi

brassiere, sutiene fără bretele, sutiene fără
bretele (articole de îmbrăcăminte), bustiere,
colanţi, pantaloni colanţi, colanţi cu bretele,
colanţi de lână, colanţi pentru atletism, pantaloni
colanţi pentru gravide, clini pentru colanţi (părţi
de articole de îmbrăcăminte), pijamale, chiloţi,
chiloţi tanga, chiloţi de damă, chiloţi pentru
femei, slipuri (chiloţi de baie), topuri crosetate,
topuri (articole vestimentare), topuri (cămăşi
fără mâneci), topuri cu spatele gol, bustiere
sport, body-uri (articole de îmbrăcăminte), body-
uri (lenjerie de corp), îmbrăcăminte tip body
pentru sugari şi copii mici, pijamale, pijamale
pentru fetiţe, pijamale pentru gravide, tricouri,
maiouri, maiouri de corp, maiouri interioare sau
de noapte pentru femei, seturi de maiouri şi
şorturi (articole vestimentare), curele (accesorii
vestimentare), accesorii pentru păr (voaluri),
articole de îmbrăcăminte modelatoare, eşarfe,
şaluri şi eşarfe, eşarfe pentru cap, eşarfe pentru
gât, costume de baie, costume de baie pentru
bărbaţi şi femei, costume de baie pentru copii,
halate, halate de baie, halate de casă, halate de
plajă, halate pentru gravide, portjartiere.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii pentru haine, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii de modă,
servicii de comercializare cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte şi accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerţ cu amănuntul
prin comenzi poştale de accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
publicitate şi marketing online, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la materiale textile
pentru casă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii de modă, servicii de comerţ
cu amănuntul şi cu ridicata.

───────
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(210) M 2019 07056
(151) 03/10/2019
(732) COMPLEX HOTELIER STEAUA

DE MARE SRL, BDUL.
ALEXANDRU LĂPUȘNEANU NR.
185, SPAȚIUL COMERCIAL 2, BL.
LP4, PARTER, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. - AGENTIE
DE PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONĂ NR. 115, BL.
15, SC. A, ET. 4, AP. 19, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 711515, ROMANIA

(540)

STEAUA DE MARE

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

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, închirieri de spaţii de cazare
temporară,
servicii de rezervare (cazare temporară), servicii
hoteliere, moteliere, de bar, de cafenea, de
restaurant, mese
festive şi catering, închiriere de spaţii pentru
susţinere de conferinţe, convenţii, expoziţii,
seminarii şi
întruniri.
44. Servicii medicale, servicii medicale oferite
de complexuri balneare, servicii medicale
de stațiuni balneare, furnizare de centre
de recuperare fizică, servicii de tratamente
medicale oferite de un centru SPA, servicii de
terapie, servicii de igienă şi îngrijirea frumuseţii
pentru oameni, masaj, furnizare de facilităţi de
saună, hidromasaj, băi turceşti, solar şi spaţii de
bronzare, servicii de aromaterapie.

───────

(210) M 2019 07057
(151) 03/10/2019
(732) HAPPY SECURITY SRL, ŞOS.

BUCUREŞTI-DOMNEŞTI NR.
51C, AP. 2, CAM. 2, COMUNA
CLINCENI, JUDEŢUL ILFOV, SAT
OLTENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

HS HAPPY SECURITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.04

(591) Culori revendicate:bleumarin, albastru,
albastru închis

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2019 07058
(151) 03/10/2019
(732) BRUNO CHRISTIAN ALBERT,

STR. GHEORGHE DOJA NR. 6,
JUDEȚUL TIMIȘ, DUMBRAVITA,
307160, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

NEO GARD smart
fencing system

(531) Clasificare Viena: 24.15.21; 26.05.04;
26.04.04; 27.05.01; 27.05.17
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

19. Construcții nemetalice prefabricate,
construcții nemetalice, construcții prefabricate
nemetalice, construcții modulare nemetalice,
construcții transportabile, nemetalice, materiale
de construcții nemetalice, elemente fabricate
pentru construcții nemetalice, unități modulare
pentru construcții nemetalice

───────

(210) M 2019 07059
(151) 03/10/2019
(732) DOKIA CAPITAL S.R.L., ALEEA

ALEXANDRU NR. 28, ET. 2, AP. 11,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011824,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DOKIA CAPITAL

(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Administrație comercială.
36. Afaceri imobiliare.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea.

───────

(210) M 2019 07060
(151) 03/10/2019
(732) OPTIBAY SRL, STR. OPANEZ

NR. 2, BL. L1, SC. 1, AP. 1,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ipega

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 24.17.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.

───────
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(210) M 2019 07061
(151) 03/10/2019
(732) SC BIROUL DE CREDIT SA,

STR. SFANTA VINERI, NR.29,
ET.4, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Biroul de Credit S.A. De
15 ani pentru mai bine

(531) Clasificare Viena: 26.02.03; 26.11.03;
26.11.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
36. Afaceri financiare.
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.

───────

(210) M 2019 07062
(151) 03/10/2019
(732) SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE SA, **, VEVEY, 1800,
ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
GRAL. DAVID PRAPORGESCU
NR. 7, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020965

(540)
NESQUIK ALL NATURAL

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

30. Cafea, preparate și băuturi pe bază de cafea,
cafea cu gheață, înlocuitori de cafea, preparate
și băuturi pe bază de înlocuitori de cafea, ceai,
preparate și băuturi pe bază de ceai, ceai cu
gheata, cacao și preparate și băuturi pe bază
de cacao, produse tartinabile pe bază de cacao,
ciocolată, produse din ciocolată, preparate și
băuturi pe bază de ciocolată, băuturi pe bază

de cereale, extract de malț pentru alimente, malț
pentru
consum uman, preparate și băuturi pe
bază de malț, dulciuri (bomboane), produse
de panificație, biscuiți, prăjituri, prăjiturele,
napolitane, înghețată, înghețată pe băț,
înghețată la cornet, cereale pentru micul dejun,
musli, fulgi de porumb, batoane de cereale,
cereale gata preparate, preparate din cereale,
produse alimentare pe bază de orez, făină, ovăz
sau cereale, de asemenea sub formă de produse
gata preparate, produse și băuturi
incluse în această clasă de dietă și/sau
îmbogățite nutrițional pe bază de cereale., cafea,
preparate și băuturi pe bază de cafea, cafea cu
gheață, înlocuitori de cafea, preparate și băuturi
pe bază de înlocuitori de cafea, ceai, preparate și
băuturi pe bază de ceai, ceai cu gheata, cacao și
preparate și băuturi pe bază de cacao, produse
tartinabile pe bază de cacao, ciocolată, produse
din ciocolată, preparate și băuturi pe bază de
ciocolată, băuturi pe bază de cereale, extract
de malț pentru alimente, malț pentru consum
uman, preparate și băuturi pe bază de malț,
dulciuri, produse de panificație, biscuiți, prăjituri,
prăjiturele, napolitane, înghețată, înghețată pe
băț, înghețată la cornet, cereale pentru micul
dejun, musli, fulgi de porumb, batoane de
cereale, cereale gata preparate, preparate din
cereale, produse alimentare pe bază de orez,
făină, ovăz sau cereale, de asemenea sub formă
de produse gata preparate, produse și băuturi
dietetice și/sau îmbogățite nutrițional, pe bază de
cereale.

───────

(210) M 2019 07063
(151) 03/10/2019
(732) SC CAROLINA EVENTS SRL,

STRADA IZVORULUI NR. 51A,
JUD. ALBA, ALBA IULIA, 510017,
ALBA, ROMANIA

(540)
Carolina Events

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

35. Publicitate, administrație comercială.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2019 07064
(151) 03/10/2019
(732) MOBILE TOUCH SRL , SOS.

BUCIUM NR. 23, CONSTRUCTIE
C18, JUD. IAȘI
, IAȘI, 700282 , IAȘI, ROMANIA

(540)
Mașina Mea

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

9. Programe de calculator, înregistrate,
programe de operare pe calculator, înregistrate,
componente software pentru calculator,
înregistrate, software pentru jocuri pe calculator,
stocate, aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, aplicaţii software
pentru dispozitive mobile, aplicaţii software
pentru smartphone (telefon inteligent), aplicaţii
software pentru telefoane şi tablete dotate
cu sistem de operare, aplicaţii software
pentru dispozitive mobile, descărcabile, aplicații
software pentru telefon, aplicații software pentru
tabletă, aplicații software pentru calculatoare
tip tabletă, software pentru computere, aplicații
software descărcabile din magazine online,
aplicaţii software pentru telefoane mobile,
aplicaţii software pentru tablete.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/
asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (RFP), publicitate,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programărilor (funcţii
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(funcţii de birou), licitare, postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), ţinerea evidenţei contabile/
contabilitate, asistenţă ı̂n managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, auditul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigaţii privind afacerile, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,

informaţii în domeniul afacerilor, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, administrare comercială
privind licenţierea bunurilor şi serviciilor
aparţinând terţilor, furnizarea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, servicii de
intermediere comercială, servicii de informaţii
competitive, compilarea de informaţii în
baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului
pentru terţi, demonstraţii cu produse, proiectarea
de materiale publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, reproducerea
documentelor, întocmirea extraselor de cont,
prognoze economice, audit financiar, servicii de
agenţie de import-export, facturare, servicii de
aşezare în pagină pentru scopuri publicitare,
studii de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
marketing în cadrul editării produselor software,
servicii de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de externalizare (asistenţă de afaceri),
publicitate cu plata per click, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
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recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, promovarea vânzărilor
pentru terţi, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informaţiilor
în baze de date computerizate, marketing
cu public ţintă, pregătirea documentaţiei
fiscale, servicii de depunere a documentaţiei
fiscale, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile
medicale, procesarea cuvintelor, scrierea de
texte publicitare, scrierea de curriculum vitae
pentru terţi/scrierea de cv-uri pentru terţi, servicii
de publicitate privind automobilele, servicii de
reclamă și publicitate, compilarea informațiilor
în baze de date informatice, compilarea sau
sistematizarea comunicărilor şi înregistrărilor
scrise, compilarea datelor matematice sau
statistice, cercetarea pieţei prin intermediul unei
baze de date computerizate.
36. Subscrierea asigurărilor de accidente,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
servicii de birou de credit, emiterea cardurilor
de credit, servicii de agenţie de colectare a
debitelor, servicii de consultanţă în ceea ce
priveşte debitele, schimb de bani, factoring,
evaluare financiară, management financiar,
analiză financiară, consultanţă financiară,
informaţii financiare, furnizarea de informaţii
financiare prin intermediul unui site web,
managementul financiar al plăţilor/rambursărilor
pentru terţi, evaluări financiare ca răspuns
la cererile de ofertă/evaluări financiare ca
răspuns la cererile de propuneri (RFP), evaluare
financiară a costurilor de dezvoltare referitoare
la industria petrolului, a gazelor şi minieră,
studii financiare, servicii financiare, evaluare
fiscală, finanţare pentru achiziţia ı̂n rate/finanţare
pentru achiziţia prin închiriere, împrumuturi
în rate, brokeraj de asigurări, subscrierea
asigurărilor, consultanţă în asigurări, informaţii

în domeniul asigurărilor, împrumuturi (finanţare),
servicii bancare de tip credit ipotecar, servicii
bancare online, servicii de brokeri de amanet,
procesarea plăţilor efectuate cu cardul de
credit, procesarea plăţilor efectuate cu cardul de
debit, servicii bancare de economisire, servicii
de brokeri/agenţi de bursă, cotaţii bursiere,
brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni, servicii de
garanţii, servicii de asigurări pentru companii
de asigurări, evaluarea daunelor în asigurări,
informaţii ı̂n domeniul asigurărilor, consultanţă
ı̂n domeniul asigurărilor, consiliere în domeniul
asigurărilor, servicii de încheiere de asigurări,
asigurări auto, administrarea asigurărilor, servicii
de management al asigurărilor, brokeraj de
asigurări de transport de bunuri, informaţii şi
consultanţă ı̂n materie de asigurări, asigurări
autovehicule, asigurări autoturisme.
37. Tratament anticoroziv pentru vehicule,
instalarea, întreţinerea şi reparaţia maşinilor,
întreţinerea şi repararea vehiculelor cu motor,
echilibrarea anvelopelor, tapiţare, reparaţii de
tapiţerie, lăcuire, gresarea vehiculelor/lubrifierea
vehiculelor, spălarea vehiculelor, lustruirea
vehiculelor, staţii de distribuţie a carburanţilor
pentru vehicule (realimentare şi întreţinere),
întreţinerea vehiculelor, curăţarea vehiculelor,
servicii de reparaţii ı̂n cazul unei defecţiuni
a vehiculului, încărcarea bateriilor la vehicule,
vulcanizarea anvelopelor (reparaţii), curăţarea
geamurilor, spălare, vopsire, interioară şi
exterioară.
42. Computerizare în nori (cloud computing),
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
consultanţă software pentru calculatoare,
consultanţă în tehnologia calculatoarelor,
consultanţă în securitatea informatică,
consultanţă ı̂n proiectarea şi dezvoltarea
componentelor hardware pentru calculator,
conversia datelor sau documentelor din format
fizic în format electronic, conversia datelor
şi a programelor pentru calculator, alta
decât conversia ı̂n format fizic, crearea şi
mentenanţa site-urilor web pentru terţi, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe site-urile web (servicii
de tehnologia informaţiei), consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
digitalizarea documentelor (scanare), duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activităţii cărţilor



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
03/10/2019

de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, inginerie, design
de arte grafice, găzduirea site-urilor (site-
uri web), proiectare industrială, consultanţă în
domeniul tehnologiei informaţiei (IT), furnizarea
de informaţii despre tehnologia calculatoarelor
şi programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
mentenanţa software-ului pentru calculatoare,
cercetare mecanică, monitorizarea sistemelor
de calcul (calculatoarelor) prin acces de la
distanţă, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau ı̂ncălcarea securităţii, efectuarea
copiilor de siguranţă prin trimiterea datelor
în afara locaţiei, furnizori de servicii de
externalizare în domeniul tehnologiei informaţiei,
platforma ca serviciu (PaaS), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărţi
de vizită, design grafic pentru materialele
promoţionale, cercetarea şi dezvoltarea de
produse noi pentru terţi, furnizarea de informaţii
ştiinţifice, consiliere şi consultanţă în ceea
ce priveşte reducerea emisiilor de carbon,
cercetare ştiinţifică, furnizarea de motoare de
căutare pentru internet, găzduire pe servere,
software ca serviciu (SaaS), dezvoltarea de
software în cadrul publicării de software,
actualizarea software-ului pentru calculatoare,
efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, închirierea serverelor web, consultanţă
în proiectarea site-urilor web, proiectare de
baze de date, proiectare şi dezvoltare de baze
de date, proiectare, actualizare şi întreţinere
de aplicații software, actualizarea bazelor de
date informatice, dezvoltare de software pentru
calculatoare, proiectare de software pentru
telefoane, creare aplicații software pentru
telefoane și tablete dotate cu sistem de operare,
proiectare de software pentru telefoane și
tablete, proiectare, dezvoltare, întreținere de
software pentru calculator, telefoane și tablete.
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(732) BJB CATERING FOOD SRL,

STR. PETRE ISPIRESCU NR. 36,
BL.13, SC.2, AP. 20, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)
Cucina Canina

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

31. Hrana pentru animalele de companie.
───────


