
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE
05/11/2019

PUBLICATE ÎN DATA DE 12/11/2019



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
05/11/2019

2

Cereri Mărci publicate în 12/11/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 07827 05/11/2019 CENTRUL MEDICAL MARASTI LA VITA MED

2 M 2019 07831 05/11/2019 SC ICEBRG DISTRIBUTION
SRL

Bigy Mellow

3 M 2019 07832 05/11/2019 ANDREI-NEAGU OANA-
LORENA

LOREMED

4 M 2019 07833 05/11/2019 TUDOR SEBASTIAN PEACEANDLOVE

5 M 2019 07834 05/11/2019 SC PRODLACTA SA "Prodlacta Brasov Lapte prins cu
maia"

6 M 2019 07835 05/11/2019 ENJOY PEOPLE LIFE SRL HUZO

7 M 2019 07836 05/11/2019 ANIMAT EXPRESS TRADING
S.R.L.

OBOR 21 Cooperativa
țărănească cu livrare

8 M 2019 07837 05/11/2019 BANEASA DEVELOPMENTS
SRL

XCLUSIVE by baneasa shopping
city

9 M 2019 07838 05/11/2019 BANEASA DEVELOPMENTS
SRL

THE BEAUTY HUB Hair. Make-
up. Skin Care. Fragance

10 M 2019 07839 05/11/2019 BANEASA DEVELOPMENTS
SRL

XCLUSIVE by băneasa shopping
city

11 M 2019 07840 05/11/2019 CORSEM IMPEX S.R.L. Corsem

12 M 2019 07841 05/11/2019 RAISIS GROUP S.R.L. RAISIS SOFTWARE ALONG
WITH YOU IN THE DIGITAL
AGE

13 M 2019 07842 05/11/2019 DANA BUDEANU Verdict

14 M 2019 07843 05/11/2019 GEORGE STATE STATE'S RACHIURI RAFINATE

15 M 2019 07844 05/11/2019 GEORGE STATE STATES'S LICHIORURI
RAFINATE

16 M 2019 07845 05/11/2019 MUNICIPIUL BAIA MARE castane

17 M 2019 07846 05/11/2019 DAVID PARVU Cabana Sapte

18 M 2019 07847 05/11/2019 CARLA RAMONA MUTHU Astrid Muthu

19 M 2019 07848 05/11/2019 SC TREMEND SOFTWARE
CONSULTING SRL

tremend

20 M 2019 07849 05/11/2019 MARIUS NICOLAE SABO
BUCUR

2 V Viziune şi Vibraţie

21 M 2019 07850 05/11/2019 CASA DIN PADURE SRL Casa din Padure

22 M 2019 07851 05/11/2019 PRIGOANA VASILE SILVIU Boutique Hotel & Spa
ARMENOPOLIS
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2019 07852 05/11/2019 PRIGOANA VASILE SILVIU Restaurant ARMENOPOLIS

24 M 2019 07853 05/11/2019 SC JARVIS ENGINEERING AI
SRL

TectAi

25 M 2019 07854 05/11/2019 DANIEL METZ DANIEL METZ

26 M 2019 07855 05/11/2019 DAVID- FLORIN CIOCODEICĂ DavidC SUITS Să facem din
vestimentaţie o carte de vizită!

27 M 2019 07856 05/11/2019 FUNDAŢIA SANADOR FUNDAŢIA SANADOR

28 M 2019 07857 05/11/2019 FUNDAŢIA SANADOR Oferă din inimă!

29 M 2019 07858 05/11/2019 NIZAMETTIN KOCAKLI kaya VICTORY High Quality

30 M 2019 07859 05/11/2019 PODNET CONSULTING SRL BLACK sales

31 M 2019 07860 05/11/2019 LARISA-LUMINIȚA ALEXE POTIUNEA Magica

32 M 2019 07861 05/11/2019 GLOBAL RECORDS SRL THE CONCEPT

33 M 2019 07863 05/11/2019 RADU VOICESCU mitsu.ro Romanian Mitsubishi
Enthusiasts
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(210) M 2019 07827
(151) 05/11/2019
(732) CENTRUL MEDICAL MARASTI,

STR. AUREL VLAICU NR.10,
JUD.CLUJ, CLUJ NAPOCA,
ROMANIA

(540)

LA VITA MED

(531) Clasificare Viena: 27.05.25; 02.09.01;
26.11.13; 26.04.16; 26.04.18; 29.01.12

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
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, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,

cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
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.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.

───────

(210) M 2019 07831
(151) 05/11/2019
(732) SC ICEBRG DISTRIBUTION

SRL, SOSEAUA PIPERA-TUNARI
NR.86-88, VILA 8, SUBSOL,
JUD.ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
Bigy Mellow

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

30. Biscuiţi, biscuiţi cu cremă de cacao, biscuiţi
cu cremă cocos, biscuiţi cu creme de culori şi
arome diverse, produse de patiserie şi cofetărie,
dulciuri de diverse sortimente (spume desert,
ciocolată, baton nuga cu caramel şi arahide
învelită în ciocolată, chec, napolitane, jeleuri,
bomboane).
35. Servicii de import, regruparea în avantajul
terţilor a produselor din clasa 30 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2019 07832
(151) 05/11/2019
(732) ANDREI-NEAGU OANA-LORENA,

STR.BOGDAN GHEORGHE
TUDOR NR.7, , BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) Bogdan Alecu,
STR.L.PATRASCANU NR.2,
JUD.BACAU, BACAU, BACĂU,
ROMANIA

(540)
LOREMED

(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.

───────

(210) M 2019 07833
(151) 05/11/2019
(732) TUDOR SEBASTIAN, STR.

TRAIAN NR. 1, BL. E5, SC. 2, ET.
8, AP. 44, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PEACEANDLOVE

(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
( automate de vânzare).

9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de

prelucrare a datelor şi calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor.
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou ( cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţământ ( cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
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 07834
(151) 05/11/2019
(732) SC PRODLACTA SA , STR.

ECATERINA TEODOROIU NR. 5,
JUD BRAŞOV, BRAŞOV, 500450,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
"Prodlacta Brasov

Lapte prins cu maia"
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Lapte şi produse lactate.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2019 07835
(151) 05/11/2019
(732) ENJOY PEOPLE LIFE SRL, STR.

ACVILEI NR. 25 N (PROVIZORIU),
PARTER, CAMERA 9, JUD. ILFOV,
SAT ROȘU, COMUNA CHIAJNA,
ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CATALIN NEAGU, STR. TUTEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR.1, ET.
3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI, 700730,
ROMANIA

(540)

HUZO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.06; 27.05.25

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 485
C), gri (Pantone 446 C)

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor, lucrări
de birou.
40. Tratarea materialelor.

───────

(210) M 2019 07836
(151) 05/11/2019
(732) ANIMAT EXPRESS TRADING

S.R.L., STR. DANTELEI NR. 4A,
PARTER, CAMERA 2, JUD. ILFOV,
BRAGADIRU, ILFOV, ROMANIA

(540)

OBOR 21 Cooperativa
țărănească cu livrare

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17; 02.09.01; 26.11.02;
26.11.11

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

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

───────
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(210) M 2019 07837
(151) 05/11/2019
(732) BANEASA DEVELOPMENTS SRL,

ŞOS. BUCUREŞTI-PLOIEŞTI, NR.
42D, BANEASA SHOPPING CITY,
ET. 3, CAMERA 1, SECTOR 1,,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

XCLUSIVE by baneasa
shopping city

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.02; 26.11.09; 26.02.07

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.

───────

(210) M 2019 07838
(151) 05/11/2019
(732) BANEASA DEVELOPMENTS SRL,

ŞOS. BUCUREŞTI-PLOIEŞTI, NR.
42D, BANEASA SHOPPING CITY,
ET. 3, CAMERA 1, SECTOR 1,,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

THE BEAUTY HUB Hair.
Make-up. Skin Care. Fragance

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01; 26.04.18

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.

───────

(210) M 2019 07839
(151) 05/11/2019
(732) BANEASA DEVELOPMENTS SRL,

ŞOS. BUCUREŞTI-PLOIEŞTI, NR.
42D, BANEASA SHOPPING CITY,
ET. 3, CAMERA 1, SECTOR 1,,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

XCLUSIVE by băneasa
shopping city
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(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 26.01.18;
26.11.07; 26.11.09; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.

───────

(210) M 2019 07840
(151) 05/11/2019
(732) CORSEM IMPEX S.R.L., STR.

ORIZONT NR. 6A, JUDETUL
SUCEAVA, GURA HUMORULUI,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

Corsem

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 01.15.05;
01.15.15

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

11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
42. Servicii în 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 07841
(151) 05/11/2019
(732) RAISIS GROUP S.R.L., STR.

NARCISELOR NR. 5H, SCARA
A, AP. 6, JUDETUL SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

RAISIS SOFTWARE
ALONG WITH YOU

IN THE DIGITAL AGE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
audiovizuale, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglementarea sau controlul
distribuţiei sau utilizării energiei electrice,
aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginii sau datelor, suporturi de
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, dispozitive
de calculat, computere şi dizpozitive periferice
pentru computere, costume pentru scufundări,
măşti pentru scufundări, dopuri de urechi pentru
scufundări, cleşti de nas pentru scufundări
sau înot, mănuşi pentru scufundări, aparate
de respirat pentru înot subacvatic, dispozitive
pentru stingerea incendiilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
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.
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───────

(210) M 2019 07842
(151) 05/11/2019
(732) DANA BUDEANU, STR. INT.

URALI NR. 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, COD POŞTAL 011941,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Verdict

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
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.
38. Telecomunicaţii. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa)
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de

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

───────

(210) M 2019 07843
(151) 05/11/2019
(732) GEORGE STATE, STR.

SPITALULUI NR. 5, JUDEŢ
PRAHOVA, BAICOI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

STATE'S RACHIURI RAFINATE

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

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

───────

(210) M 2019 07844
(151) 05/11/2019
(732) GEORGE STATE, STR.

SPITALULUI NR. 5, JUDEȚUL
PRAHOVA, BAICOI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

STATES'S LICHIORURI
RAFINATE



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
05/11/2019

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

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

───────

(210) M 2019 07845
(151) 05/11/2019
(732) MUNICIPIUL BAIA MARE, STR.

GHEORGHE ŞINCAI NR. 37,
JUDEŢUL MARAMUREŞ, BAIA
MARE, 430311, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP. 3, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430293, ROMANIA

(540)

castane

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13; 05.07.07

(591) Culori revendicate:roşu, gri deschis,
negru

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

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

───────

(210) M 2019 07846
(151) 05/11/2019
(732) DAVID PARVU, STR.

PRELUNGIREA FERENTARI NR.
52-60, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, COD POŞTAL 011941,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Cabana Sapte

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii oferite de hoteluri,
hosteluri şi pensiuni, cazare turistică şi de
vacanţă.

───────

(210) M 2019 07847
(151) 05/11/2019
(732) CARLA RAMONA MUTHU,

CALEA BIHORULUI NR. 85,
JUDEŢ BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Astrid Muthu

(531) Clasificare Viena: 01.01.02; 02.09.01;
26.11.01; 27.05.01; 27.05.17
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 07848
(151) 05/11/2019
(732) SC TREMEND SOFTWARE

CONSULTING SRL, STR. CLUJ
NR. 83, BL. 8B, SC. 1, ET. 7, AP.
32, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

tremend

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
27.05.01; 24.17.20

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
0821C), gri (Pantone 9C), alb (Pantone
11-0601 TCX)

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

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legatură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.

───────

(210) M 2019 07849
(151) 05/11/2019
(732) MARIUS NICOLAE SABO BUCUR,

STR. ALEXANDRU LĂPUŞNEANU
NR. 34, BLOC EXPRES, SC. A,
ET. 1, AP. 1, JUD. IASI, IAŞI, 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)

2 V Viziune şi Vibraţie

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
29.01.14

(591) Culori revendicate:roşu, maro, alb,
negru

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, materiale de desen și materiale pentru
artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, picturi, picturi
artistice, reproduceri de picturi, picturi și lucrări
caligrafice, picturi (tablouri) înrămate sau nu,
paspartuuri pentru tablouri, paspartuuri pentru
fotografii sau tablouri.
41. Servicii de picturi de portrete, servicii
educative în arta picturii, închiriere de picturi
și lucrări de caligrafie, educație, instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.

───────
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(210) M 2019 07850
(151) 05/11/2019
(732) CASA DIN PADURE SRL,

DRUMUL TABEREI NR. 20, BL.
C2, SC. E, AP. 156, SECTOR
6, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Casa din Padure

(531) Clasificare Viena: 05.01.07; 05.11.11;
07.01.09; 29.01.15

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

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii oferite de restaurante şi cazare
temporară.

───────

(210) M 2019 07851
(151) 05/11/2019
(732) PRIGOANA VASILE SILVIU, STR.

LABIRINT NR. 84, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Boutique Hotel &
Spa ARMENOPOLIS

(531) Clasificare Viena: 24.01.09; 03.01.02;
27.05.01

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

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

───────

(210) M 2019 07852
(151) 05/11/2019
(732) PRIGOANA VASILE SILVIU, STR.

LABIRINT NR. 84, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Restaurant ARMENOPOLIS
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(531) Clasificare Viena: 03.01.01; 03.01.02;
03.01.20; 03.01.26; 24.01.09; 24.01.13;
05.03.20; 27.05.02; 27.05.17

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

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

───────

(210) M 2019 07853
(151) 05/11/2019
(732) SC JARVIS ENGINEERING AI

SRL, STR. DRISTORULUI NR. 114,
CAMERA 2, BL. 13C, SC. 1, ETZ. 1,
APT. 1, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
TectAi

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

37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
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 07854
(151) 05/11/2019
(732) DANIEL METZ, STR. AVENUE

SAINT ROMAN NR. 7, MONACO,
MONACO

(540)
DANIEL METZ

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
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 07855
(151) 05/11/2019
(732) DAVID- FLORIN CIOCODEICĂ,

STR. INT.GEORGE COŞBUC NR.
5,
COM. VULCANA- BĂI, JUD.
DAMBOVIŢA, SAT VULCANA DE
SUS, DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR
1,, BUCUREŞTI, 010497

(540)

DavidC SUITS Să facem din
vestimentaţie o carte de vizită!

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 26.11.12;
27.05.02; 27.05.09; 27.05.10; 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 07856
(151) 05/11/2019
(732) FUNDAŢIA SANADOR, STR. DR.

DUMITRU SERGIU NR. 26-28,
ET. 5, CAMERA 9, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FUNDAŢIA SANADOR

(531) Clasificare Viena: 02.09.14; 26.01.14;
26.01.18; 27.05.02; 27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
541C), alb

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

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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
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 07857
(151) 05/11/2019
(732) FUNDAŢIA SANADOR, STR. DR.

DUMITRU SERGIU NR. 26-28,
ET. 5, CAMERA 9, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Oferă din inimă!

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
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.

───────
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(210) M 2019 07858
(151) 05/11/2019
(732) NIZAMETTIN KOCAKLI,

INTRAREA RECONSTRUCŢIEI
NR. 10, BL. 29, SC. 6, ET. 9, AP.
258, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

kaya VICTORY High Quality

(531) Clasificare Viena: 02.03.05; 25.01.09;
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2019 07859
(151) 05/11/2019
(732) PODNET CONSULTING SRL, STR.

NUFARULUI NR. 90, JUDEŢUL
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD. DACIA, NR.
48, BL. D-10, AP. 3, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410346, ROMANIA

(540)

BLACK sales

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.24

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2019 07860
(151) 05/11/2019
(732) LARISA-LUMINIȚA ALEXE , STR.

LOTRIOARA NR. 1, BL. N10,
SC. 1, ET. 5, AP. 21, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

POTIUNEA Magica

(531) Clasificare Viena: 02.03.01; 24.17.02;
27.05.01; 27.05.08

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

3. Produse cosmetice, preparate cosmetice
de îngrijire a frumuseții, produse cosmetice
naturale, săpunuri fabricate
manual, săpunuri de față, săpunuri pentru mâini,
săpunuri pentru îngrijirea corporală, soluții pe
bază de
săpun, săpun lichid, balsamuri de buze,
parfumuri, parfumuri naturale, şampoane
nemedicinale, uleiuri
esenţiale naturale, produse de protecţie solară,
beţişoare parfumate, produse pentru îngrijirea
dinților,
bile efervescente de baie, săruri de baie, geluri
de uz cosmetic, geluri pentru duș, produse
exfoliante pentru
mâini, produse de curățat, preparate cosmetice,
pentru ten acneic, geluri de baie și duș, nu de uz
medical, geluri
spumante pentru baie, loțiuni de baie
(nemedicinale), perle de baie, preparate
cosmetice pentru baie (nu de
uz medical), săruri pentru baie
nemedicinale, produse antiperspirante,
deodorante, antitranspirante de uz

personal, balsamuri pentru piele, concentrate
hidratante (produse cosmetice), preparate
cosmetice pentru tratarea pielii
uscate, alifii de uz cosmetic, balsamuri pentru
păr, loțiuni capilare, loțiuni cosmetice de păr,
măști
pentru îngrijirea părului, preparate cosmetice
pentru îngrijirea părului, șampoane, ser pentru
îngrijirea
părului, tratamente pentru păr, preparate
cosmetice pentru vânzare sub formă de kit,
produse de curățare a pielii
(produse cosmetice), loțiuni pentru îngrijirea
pielii (cosmetice), loțiuni tonice pentru față
(cosmetice),
preparate cosmetice cu protecție solară, produse
cosmetice hidratante, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, cremă cosmetică pentru
piele, creme nemedicinale de curățare, creme
tonifiante (produse cosmetice), creme cosmetice
de mâini, creme pentru față (produse cosmetice),
creme pentru corp (produse cosmetice), creme,
loțiuni și geluri hidratante.
5. Produse și articole pentru igienă, alifii
medicinale, alimente pentru sugari, balsamuri
analgezice
medicamentoase, pentru mai multe scopuri,
balsamuri de uz farmaceutic, cremă de scutece
(medicinală),
creme (medicinale) pentru bebeluși și copii,
elixiruri (preparate farmaceutice), geluri de uz
dermatologic,
geluri topice de uz medical și terapeutice, cremă
de tipul cold cream, de uz medical, creme
analgezice de uz
topic, creme de uz dermatologic, loțiuni de
uz farmaceutic , poțiuni medicinale, preparate
dermatologice,
preparate farmaceutice pentru uz uman, seruri,
uleiuri medicinale, unguente de uz farmaceutic,
dezinfectanți și antiseptice, remedii naturale
și farmaceutice, șampoane medicinale, săpun
antibacterian, săpunuri dezinfectante, săpunuri
medicinale, ierburi medicinale, suplimente
alimentare și preparate dietetice.
35. Publicitate, administrarea afacerilor, servicii
de birou, prelucrarea administrativă a datelor,
organizare de
târguri și expoziții în scopuri comerciale și
publicitare, distribuire de eșantioane, servicii de
prezentări
demonstrative de produse în vitrinele
magazinelor realizate în direct de către modele
umane, servicii de
publicitate pentru produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
produse
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cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
cu livrare prin poștă pentru produse cosmetice,
servicii de
informare și de consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare cu
amănuntul
în legătură cu instrumente de cosmetică pentru
oameni, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu
amănuntul pentru produse cosmetice și de
înfrumusețare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu
vânzarea de cutii de cosmetice pe bază de
abonament.

───────

(210) M 2019 07861
(151) 05/11/2019
(732) GLOBAL RECORDS SRL, STR.

CATEDRALA TINERETULUI NR. 3,
JUDEŢUL CONSTANŢA
, SCHITU, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

THE CONCEPT

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.17

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

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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

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

───────

(210) M 2019 07863
(151) 05/11/2019
(732) RADU VOICESCU, STR. TELITA

NR. 14, BL. 52A, SC. 2, ET. 4,
AP. 80, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

mitsu.ro Romanian
Mitsubishi Enthusiasts

(531) Clasificare Viena: 18.01.09; 18.01.23;
27.05.01; 27.05.13; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
41. Servicii de cluburi de fani (divertisment).

───────



ERATĂ 
                                                            
 
 
            La depozitul M 2019 07790, din 04.11.2019, publicat în data de 11.11.2019, 
dintr-o eroare materială, denumirea mărcii a fost introdusă greșit în baza de date. 
 
                                                                                                           
Denumirea corectă a mărcii este: fares 1929 Sănătate din inima Daciei VITAMINA C. 
 


