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Cereri Mărci publicate în 13/05/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 03243 06/05/2019 IGLOO SPIRIT SRL iglu acoperisuri

2 M 2019 03351 06/05/2019 DANIEL CONSTANTIN SCHEIN Junii Timișului Ansamblul
Folcloric de cântece și dansuri
Timișoara ROMÂNIA

3 M 2019 03352 06/05/2019 M247 EUROPE SRL M

4 M 2019 03353 06/05/2019 WEST TRADE&MARKETING
SRL

RomSafe Gloves It's all in your
hands

5 M 2019 03354 06/05/2019 GEORGIANA RALUCA
GUNAYDIN

AS AVANTAJ SHOP totul intr-un
singur loc

6 M 2019 03355 06/05/2019 SC UNDERWEAR
PRODUCTION SRL

calbau

7 M 2019 03356 06/05/2019 SC DOCENTRIS SA DOCENTRIS Document
Processing Solutions

8 M 2019 03357 06/05/2019 CORAL IRM DESIGN SRL SOLOWIN

9 M 2019 03358 06/05/2019 SC RAZIM SINOE SRL Casa Cretu Visina

10 M 2019 03359 06/05/2019 FAST SECURITY SRL FAST SECURITY

11 M 2019 03360 06/05/2019 ABLE SECURITY SRL ABLE SECURITY

12 M 2019 03361 06/05/2019 MIG GUARD SECURITY SRL MIG GUARD SECURITY

13 M 2019 03362 06/05/2019 OFTAPROF SRL OFTAPROF privește viața

14 M 2019 03367 06/05/2019 ALIN CIPRIAN NUȚ ROMANIA MIORITICA
www.romaniamioritica.ro

15 M 2019 03368 06/05/2019 VANBET SRL MIKI

16 M 2019 03369 06/05/2019 GRUPA MASPEX Sp.z.o.o.Sp.k. LA FESTA 3 IN 1 STRONG
MOCCA

17 M 2019 03370 06/05/2019 GLOBAL RECORDS SRL PAX

18 M 2019 03371 06/05/2019 FEDERATIA ORGANIZATIILOR
PRODUCATORILOR DE PESTE
DIN DELTA DUNARII

FOPPDD

19 M 2019 03372 06/05/2019 SC URBAN ECOLOGY SRL Festivalul Pestelui de Baragan

20 M 2019 03373 06/05/2019 OCTAVIAN BĂBACEA Smart Carp barcuta.ro barcuta
de plantat, mereu un aliat!

21 M 2019 03374 06/05/2019 ATTILLA-CSONGOR TARR THE DOME

22 M 2019 03375 06/05/2019 Loving Education & Technology
Group Co., Ltd

LOVING
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2019 03376 06/05/2019 MELANIA ELENA JIDUC Tabiet Events salon de

evenimente

24 M 2019 03377 06/05/2019 KiK Textilien und Non-Food
GmbH

kik – simpatic isteţ bun

25 M 2019 03378 06/05/2019 M&S IMPORT-EXPORT S.R.L. CONACUL MARIA THERESA
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(210) M 2019 03243
(151) 06/05/2019
(732) IGLOO SPIRIT SRL, SPLAIUL

INDEPENDENȚEI NR. 291-293,
BL. 14, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
iglu acoperisuri

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

19. Jgheaburi pentru acoperişuri, nemetalice,
acoperişuri intermitente, nemetalice, învelitori
pentru acoperişuri, nemetalice, plăci de ardezie
pentru acoperişuri, șindrilă pentru acoperișuri,
țigle pentru acoperișuri, nemetalice, învelitori
pentru acoperișuri, nemetalice, învelitori pentru
acoperiş, nemetalice, care încorporează celule
fotovoltaice, placări pentru pereţi, nemetalice,
utilizate în construcţii, căptuşeli pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, învelişuri
bituminoase pentru acoperişuri, acoperire (prin
placare), nemetalică, pentru construcţii.

───────

(210) M 2019 03351
(151) 06/05/2019
(732) DANIEL CONSTANTIN SCHEIN,

SPLAIUL NICOLAE TITULESCU
NR. 16, AP. 6, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

Junii Timișului Ansamblul
Folcloric de cântece și

dansuri Timișoara ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena: 26.01.04; 02.07.02;
02.07.04; 24.17.02; 27.05.01; 27.05.17

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

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

───────
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(210) M 2019 03352
(151) 06/05/2019
(732) M247 EUROPE SRL, SOS.

FABRICA DE GLUCOZA NR. 11B,
ET. 1, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

M

(531) Clasificare Viena: 27.05.21; 24.17.25;
29.01.12

(591) Culori revendicate:galben deschis, gri
deschis

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

9. 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, aparate de înregistrare, transmisie
sau reproducere de sunet sau imagini, suporturi
magnetice de date, înregistrare discuri, discuri
compacte, DVD-uri și alte înregistrări digitale
mass-media, echipament de prelucrare a
datelor, calculatoare, program de calculator,
hardware pentru calculatoare, servere pentru
web hosting, servere de computere, servere
de rețea, reţea software de operare pentru
server de acces, software de calculator pentru
controlul și gestionarea aplicațiilor de server
de acces, software pentru aplicații informatice
pentru telefoane mobile și dispozitive portabile,
software pentru utilizare în înregistrare nume de
domenii, gestionarea contului, e-mail și crearea
site-urilor web optimizate pentru dispozitive
mobile, calculator programe de creare și
întreținere a site-urilor web rețele de comunicații
electronice, grafică pe calculator software,
software de creare de computere și digitizate

module grafice pentru proiectarea și
dezvoltarea web-ului site-uri pe rețele de
comunicații electronice, calculator software
pentru gestionarea site - ului web hosting,
vizualizare și editarea documentelor electronice,
căutarea, navigarea și licitarea pe nume
de domenii disponibile pentru înregistrare,
furnizarea de informații de înregistrare a
numelui de domeniu și vizionarea videoclipurilor,
calculator software pentru firewall, program
antivirus, servere cloud.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
managementul afacerilor, administrarea
afacerilor, furnizare de informații comerciale,
marketing și servicii de publicitate, servicii de
consultanță în afaceri, servicii de consultanță în
afaceri, informații de afaceri comerciale, servicii
de asistență de afaceri, afaceri comerciale
privind planificarea continuității, servicii de
verificare a datelor, prelucrarea de date,
gestionarea bazelor de date, prelucrarea
electronică de date, servicii de prelucrare
date online, gestionarea computerizată a
fișierelor, prelucrarea datelor digitale, servicii
de vânzare prin licitație, inclusiv pe Internet,
cercetări de marketing, cercetări în baze de
date și pe internet pentru terți, servicii de
externalizare (asistență pentru afaceri), servicii
personalizate de marketing pe Internet, servicii
de căutare în baza de date, prelucrarea de
date, servicii de marketing pentru motoare
de căutare, servicii de consultanță comercială
în domeniu de căutare pentru prelucrarea
electronică a datelor, consultanță în afaceri,
colectarea de date pentru terți, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
verificarea datelor computerizate, servicii de
verificare a datelor computerizat, bază de
date computerizată, servicii de management,
servicii de gestionare a bazelor de date,
servicii de gestionare a bazelor de date pentru
întreprinderi, servicii de manipulare și gestionare
de date, compilarea de reclame pentru a fi
utilizate ca pagini web pe Internet, furnizarea
de publicitate și servicii de publicitate în
legătură cu Internet, furnizare de informații
statistice de afaceri, informații comerciale și
compilarea afacerilor directoare, administrarea
computerizată a registrelor, registrul numelor
de internet sau de telecomunicații, identificatori
și nume (lucrări de birou), servicii de licitații
online prin rețeaua globală de calculatoare,
evaluări de afaceri, și nume, furnizarea de
servicii de evaluare a achiziției și vânzarea
de nume de domenii, compilare, creație și
menținerea unui registru al numelor de domenii,
servicii de achiziții publice, servicii de achiziții
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publice pentru terți referitoare la bunuri și
servicii IT și telecomunicații, aducerea împreună,
în beneficiul altora, a unui soi de bunuri IT
și de telecomunicații, (exceptând transportul
lor) permițând clienților săi să vizualizeze și
să cumpere convenabil aceste bunuri, servicii
de externalizarea în domeniul infrastructurii IT,
servicii de prelucrare și gestionare a datelor
pentru alții prin intermediul unor centre de
colocare, servicii de prelucrarea și gestionarea
datelor pentru alții prin intermediul unui centru de
date, informații, consultanță referitoare la toate
serviciile menționate mai sus.
37. Reparații, servicii de instalații, servicii
de instalare, întreținere și reparații de
calculatoare, instalarea, întreținerea și repararea
calculatoarelor, hardware, servere și aparate
de telecomunicații, servicii de informare,
consultanță pentru serviciile de mai sus.
38. Telecomunicații, servicii de chat, servicii
de portal de telecomunicații, servicii de
e-mail, furnizarea accesului utilizatorilor la
Internet, serviciu de internet furnizor (ISP),
accesul la conținut, site-uri web și portaluri,
servicii de comunicare furnizate prin internet,
furnizarea de servicii de comunicații vocale
pe internet, servicii de comunicare prin e-
mail prin intermediul internetului și alte rețele
de comunicații, furnizarea de date, centre și
servicii de co-localizare pentru voce, video și
aplicații de comunicații de date (telecomunicații),
transmitere de date electronice, închirierea
timpului de acces la un server web, furnizarea
accesului la telecomunicații în bandă largă,
servicii de leasing de linii telefonice, circuite și
aparate, închiriere de lățime de bandă, servicii
de rețele de telecomunicații și conexiuni de
telecomunicații, servicii de co-locație centru
de date, și anume rețeaua și distribuția de
date pentru terți, servicii de centre de date,
și anume crearea de rețele și distribuirea de
date pentru alții, servicii de streaming de date,
transmisia de date, furnizarea accesului și /
sau a conectivității la rețele de bandă largă,
indiferent dacă sunt fixe, portabile sau fără
fir, transmisie de text, mesaje, sunet și / sau
imagini, transmisia de conținut audio vizual,
mesaj electronic, servicii de informare on-line
referitoare la telecomunicații, servicii de schimb
de date, și anume o metodă de comunicare
electronică pe care o oferă standarde pentru
schimbul de date prin orice mijloace electronice
mijloace, transfer de date prin telecomunicații și
prin satelit, servicii de comunicare, servicii de
consultanță și informații referitoare la toate cele
menționate mai sus.
39. Servicii de livrare.

42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, crearea și dezvoltarea calculatoarelor
și a programelor de calculator, proiectare și
dezvoltare de hardware și software, servicii IT,
dezvoltare de software,
programare și implementare, sistem de operare
ca serviciu, platformă ca serviciu, servicii virtuale
și non-virtuale servere de aplicații, servere web,
servere de fișiere, colocare servere, servere
de echilibrare a încărcăturii, servere media și
servere de baze de date de capacitate variabilă
către terțe părți, facilități de calcul și de stocare
a datelor, servicii de web hosting, servicii cloud
computerizate securizate, programarea software
- ului de operare pentru accesarea și utilizând o
rețea cloud computing, servicii de găzduire web,
găzduirea online a conținutului digital, server
hosting, administrarea serverului, închiriere de
software de operare pentru rețele și
servere, programarea software-ului de operare
pentru calculator rețea și servere, proiectarea
și dezvoltarea software de operare pentru
rețele de calculatoare și servere, găzduirea
site-urilor web ale altora pe un server de
computer pentru o rețea globală de calculatoare,
oferind facilități virtuale pentru închirierea de
servicii web, întreținerea domeniului software
pentru gestionarea sistemelor de nume, servicii
de configurare și proiectare referitoare la
DN (sistemul de nume de domeniu), DHCP
(Dynamic
gazdă) și IPAM (adresa IP management)
instalare, configurare, rulare, testare și servicii de
proiectare referitoare la DN (Domain
sisteme de nume), DCHP (configurare gazdă
dinamică protocol) și IPAM (gestionarea
adreselor IP), servicii de hosting și anume,
găzduire de software de calculator, Internet,
site-uri web, aplicații software de web pe
internet, electronice baze de date, conținut
digital și computer de afaceri, aplicații software
ale altora care sunt accesibile prin internetu,
depozitarea datelor, servicii de recuperare de
date, servicii securizate de servere și servicii
IT, stocare a datelor electronic, servicii de
rețele de calculatoare, servicii de calculator
firewall, protecția datelor prin backup de date,
software de stocare și restaurare, software
anti-virus și hardware, inclusiv software anti-
virus pentru firewall și e-mail, furnizarea
de sisteme de gestionare a amenințărilor
de securitate, și anume, monitorizarea și
urmărirea vulnerabilităților și a securității,
probleme în produsele software de calculator,
internet și rețele de calculatoare, furnizarea
de informații privind informatica prin internet,
prevenirea amenințărilor de calculator, servicii
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computerizate de stocare a datelor, servicii de
infrastructură IT și monitorizarea performanței,
servicii de stocare electronică pentru arhivarea
datelor electronice, protecția datelor electronice
pe suport tehnic pentru software de calculator,
gestionarea la distanță a aplicațiilor informatice
pentru ceilalți, stocare a datelor, furnizor de
servicii gestionate (MSP), și anume furnizarea
la distanță și/sau la fața locului, gestionarea,
sprijinirea și proiectarea rețelelor IT, sisteme
IT, securitate IT, stocare IT, IT desktop,
servere IT, găzduire IT, aplicații informatice
și IT dispozitive mobile, furnizor de servicii
gestionate (MSP), servicii de gestionare de la
distanță a sistemelor informatice, depozitarea în
telecomunicații (depozitare date computerizate),
serviciile de protecție a datelor, și anume
salvarea informațiilor și datelor importante de
la corupție și/sau pierdere, instalare, întreținere
și reparații de software de calculator, servicii
colocare centru de date, și anume stocarea
datelor pentru terți, servicii data center, și
anume stocarea de date pentru terți, servicii de
informare, consultanță
la toate serviciile de mai sus, servicii cloud,
servicii Virtual Private Servers (VPS).
45. Servicii personale și sociale oferite de
către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor, înregistrarea numelor de domenii,
înregistrarea numelor de domenii pentru
identificarea utilizatorilor pe o rețea globală
de calculatoare, servicii de consiliere privind
înregistrarea numelor de domeniu pe internet
(email), servicii de monetizare a domeniilor
pentru alții, și anume înregistrarea, vânzarea,
leasingul și leasingul numele de domenii pentru
terți, informații, consultanță referitoare la toate
cele menționate mai sus, furnizarea de informații
în domenii de securitate.

───────

(210) M 2019 03353
(151) 06/05/2019
(732) WEST TRADE&MARKETING SRL,

STR. ARMONIEI NR. 91, BL. 1,
JUDEȚUL ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

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

(540)

RomSafe Gloves
It's all in your hands

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

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire.
21. Mănuşi de uz casnic utilizate în bucătărie și
servicii de curățenie.

───────

(210) M 2019 03354
(151) 06/05/2019
(732) GEORGIANA RALUCA

GUNAYDIN, PREL. GHENCEA
NR. 6C, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AS AVANTAJ SHOP
totul intr-un singur loc
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(531) Clasificare Viena: 24.17.02; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
35. Servicii de comerț, regruparea în avantajul
terților a produselor nealimentare (cu excepția
transportului lor), permițând consumatorilor să le
vadă și să le cumpere comod.

───────

(210) M 2019 03355
(151) 06/05/2019
(732) SC UNDERWEAR PRODUCTION

SRL, STR. VASILE CIUREA NR. 7,
JUDEŢUL SUCEAVA, FALTICENI,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

calbau

(531) Clasificare Viena: 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
genţi de voiaj şi de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnaşament şi
articole de şelărie, zgărzi, lese şi îmbrăcăminte
pentru animale.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2019 03356
(151) 06/05/2019
(732) SC DOCENTRIS SA, STR.

NICOLAE CARAMFIL NR. 71-73,
ET. 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DOCENTRIS Document
Processing Solutions

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.08;
29.01.15

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

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2019 03357
(151) 06/05/2019
(732) CORAL IRM DESIGN SRL, STR.

OLTULUI NR. 1, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, 77190, ILFOV,
ROMANIA

(540)

SOLOWIN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (#0363A9,
#55AFB9)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

6. Metale comune şi aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare şi construcţii,
construcţii transportabile metalice, mici articole
de fierărie.

───────

(210) M 2019 03358
(151) 06/05/2019
(732) SC RAZIM SINOE SRL,

COMUNA JURILOVCA, JUDEŢUL
CONSTANŢA, SAT VISINA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
NITU ION, STR. DEZROBIRII
NR. 110, BL.I.S.8, SC. A, AP.
1, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, 900280,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Casa Cretu Visina

(531) Clasificare Viena: 07.01.09; 05.07.16;
27.05.01; 27.05.08

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 03359
(151) 06/05/2019
(732) FAST SECURITY SRL, ALEEA

FIZICIENILOR NR. 14, BL. 1G,
SC. 1, AP. 50, ET. 8, CAMERA
3, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FAST SECURITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
24.15.21

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

clase:
45. Servicii de securitate pentru protecţia
fizică a bunurilor materiale şi a persoanelor,
monitorizarea alarmelor de securitate şi antifurt,
servicii de gardă de corp, servicii de pază.

───────

(210) M 2019 03360
(151) 06/05/2019
(732) ABLE SECURITY SRL, ALEEA

FIZICIENILOR NR. 14, BL. 1G,
SC. 1, AP. 50, ET. 8, CAMERA
2, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ABLE SECURITY

(531) Clasificare Viena: 26.11.13; 26.11.25
(591) Culori revendicate:albastru închis,

albastru deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii de securitate pentru protecţia
fizică a bunurilor materiale şi a persoanelor,
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monitorizarea alarmelor de securitate şi antifurt,
servicii de gardă de corp, servicii de pază.

───────

(210) M 2019 03361
(151) 06/05/2019
(732) MIG GUARD SECURITY SRL,

STR. ALEEA FIZICIENILOR
NR. 14, BL. 1G, SC. 1, AP. 50,
ET. 8, CAMERA 1, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MIG GUARD SECURITY

(531) Clasificare Viena: 26.03.01; 27.05.02;
27.05.07; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
45. Servicii de securitate pentru protecţia
fizică a bunurilor materiale şi a persoanelor,
monitorizarea alarmelor de securitate şi antifurt,
servicii de gardă de corp, servicii de pază.

───────

(210) M 2019 03362
(151) 06/05/2019
(732) OFTAPROF SRL, STR. STEJAR

(COMPLEX STEJAR TATARASI),
NR. 54, JUD. IAŞI, 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)

OFTAPROF privește viața

(531) Clasificare Viena: 02.09.04; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.07; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
suplimente alimentare pentru oameni și animale,
plasturi și materiale pentru pansamente,
dezinfectante.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2019 03367
(151) 06/05/2019
(732) ALIN CIPRIAN NUȚ, STR.

ALUNULUI NR. 8, JUD.
HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)
ROMANIA MIORITICA

www.romaniamioritica.ro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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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.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
optimizarea traficului pe site-uri web.

───────

(210) M 2019 03368
(151) 06/05/2019
(732) VANBET SRL, COMUNA BANCA,

JUD. VASLUI, SĂLCIOARA,
VASLUI, ROMANIA

(540)
MIKI

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

29. Carne, peşte, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt şi alte produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.

───────

(210) M 2019 03369
(151) 06/05/2019
(732) GRUPA MASPEX Sp.z.o.o.Sp.k.,

UL. LEGIONOW NR.37, COD
POSTAL 34-100, WADOWICE,
POLONIA

(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 FESTA 3 IN 1

STRONG MOCCA

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, înghețată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 03370
(151) 06/05/2019
(732) GLOBAL RECORDS SRL, STR.

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

(540)

PAX

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.03;
27.05.24

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2019 03371
(151) 06/05/2019
(732) FEDERATIA ORGANIZATIILOR

PRODUCATORILOR DE PESTE
DIN DELTA DUNARII, COMUNA
CRIȘAN, JUD. TULCEA, CRIȘAN,
TULCEA, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA
SRL, B-DUL. UNIRII, BL. 16C, AP.
12, JUD. BUZĂU, BUZĂU, 120013,
ROMANIA

(540)

FOPPDD

(531) Clasificare Viena: 03.09.01; 03.09.10;
03.09.24; 27.05.01; 29.01.12

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

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

12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
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 03372
(151) 06/05/2019
(732) SC URBAN ECOLOGY SRL,

STR. ZEFIRULUI NR. 8D,
JUD. CĂLĂRAȘI, FUNDULEA,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA
SRL, B-DUL. UNIRII, BL. 16C, AP.
12, JUD. BUZĂU, BUZĂU, 120013,
ROMANIA

(540)

Festivalul Pestelui de Baragan

(531) Clasificare Viena: 02.03.23; 02.07.23;
03.09.24

(591) Culori revendicate:roșu, albastru, negru
(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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
06/05/2019

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 03373
(151) 06/05/2019
(732) OCTAVIAN BĂBACEA, STR.

PESCĂRUŞULUI NR. 9, BL. M11,
SC. 1, ET. 7, AP. 46, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Smart Carp barcuta.ro barcuta
de plantat, mereu un aliat!

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 26.11.01;
26.11.03

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
3564 C), negru (Pantone black 3 C),
albastru (Pantone 3506 C)

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

9. Sonare.
18. Bagaj, genţi şi umbrele de ploaie şi de soare.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru
acoperirea capului.
28. Articole de pescuit, respectiv: momeală
artificială pentru pescuit, indicatoare de tragere/
muşcătură (unelte de pescuit), senzori de
tragere/ muşcătură (unelte de pescuit), momeli
pentru vânătoare sau pescuit/ nade pentru
vânătoare sau pescuit, cârlige pentru peşte,
instrumente de pescuit, linii (fire) de pescuit,

plute de pescuit, guta pentru pescuit, mincioguri
pentru pescării cu undiţă, vehicule de jucărie cu
telecomandă, undite de pescuit, momeli cu miros
pentru vânătoare sau pescuit, vehicule de jucărie
cu telecomandă.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou.

───────

(210) M 2019 03374
(151) 06/05/2019
(732) ATTILLA-CSONGOR TARR,

STR. NICOLAE IORGA NR. 53,
JUDEȚUL SATU-MARE, SATU-
MARE, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, SOS.
PANTELIMON NR. 243, BL. 52,
SC. A, ET. 5, AP. 18, SECTOR 2,,
BUCURESTI, 021608, ROMANIA

(540)

THE DOME

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii (Solicităm
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protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 03375
(151) 06/05/2019
(732) Loving Education & Technology

Group Co., Ltd, CHENGFU ROAD
NR. 28, ROOM 3-808, FLOOR
8, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING,
CHINA

(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)

LOVING

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

clase:
41. Educatie, servicii educaţionale, examinare
pedagogică, servicii de instruire, academii
(educație), îndrumare (instruire), publicare
de cărți, organizarea și conducerea de
congrese, organizarea și coordonarea de
forumuri educaționale personale, organizarea
de expoziții în scopuri culturale sau educative,
organizarea și conducerea de workshop-
uri, organizarea de concursuri (educaţie sau
divertisment), publicare on-line de cărți și reviste
electronice, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, furnizare de materiale
video on-line, nedescărcabile, organizare de
tururi ghidate, traducere și interpretare, creșe
(educație).

───────

(210) M 2019 03376
(151) 06/05/2019
(732) MELANIA ELENA JIDUC, STR.

PIERSICILOR NR. 33, JUD. ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

(540)

Tabiet Events salon
de evenimente

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.13; 02.09.01

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
466 C), verde (Pantone 5625 C), gri
(Pantone 424 C)

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

35. Administrare a afacerilor pentru restaurante.
41. Organizare de divertisment pentru nunți.
43. Oranizare de recepții pentru nunți [mâncare
și băutură], organizare de recepții pentru nunți
[spații], restaurante [servirea mesei], servicii de
rezervări la restaurant, servicii de restaurant și
bar, rezervări pentru restaurante și mese, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servicii de
catering, servicii de catering mobil, servicii de
catering pentru petreceri, servicii de caritate, și
anume furnizarea de catering de alimente și
băuturi.
45. Planificarea și organizarea ceremoniilor de
nuntă.

───────
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(210) M 2019 03377
(151) 06/05/2019
(732) KiK Textilien und Non-Food

GmbH, SIEMENSSTRASSE 21,
BÖNEN, 59199, GERMANIA

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

(540)
kik – simpatic isteţ bun

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, încălțăminte și
acoperăminte pentru cap,imitații de bijuterii,
produse cosmetice, produse de parfumerie,
articole de papetărie, produse pentru uz casnic
și anume, ustensile de uz casnic, recipiente,
vase si coșuri pentru uz casnic, accesorii
pentru curățare, tăvi, termometre, mănuși,
termosuri, răzătoare, strecurători, foarfeci, găleți,
pulverizatoare, umerașe, role pentru curățat
scame, uscătoare de rufe, taburete cu trepte,
rafturi pentru pantofi, cârlige, benzi elastice,
agrafe pentru închidere, paie pentru băut,
containere pentru transport, veselă și tacâmuri
pentru masă, farfurii, vase pentru gătit, lenjerie
de masă, lenjerie de pat și lenjerie de casă,
cearșafuri, pături, echipamente de bucătărie,
instrumente de curățare, preparate pentru
lustruit, articole pentru depozitare, jucării,
decorațiuni, cărți, lumânări, valize și genți,
umbrele, carpete, covoare, unelte, produse
alimentare și băuturi, hrană pentru animale
si accesorii pentru animale de companie,
ustensile electrice și electronice de uz casnic,
produse electronice pentru divertisment, mobilă
și mobilier și decorațiuni, tricotaje și produse
de artizanat, articole de galanterie, articole
de iluminat, accesorii pentru petreceri, articole
pentru sport, accesorii auto, pesticide, servicii
on line de vânzare cu amănuntul în legătură
cu îmbrăcăminte, încălțăminte și acoperă
minte pentru cap, imitații de bijuterii, produse
cosmetice, produse de parfumerie, articole de
papetărie, articole pentru uz casnic, veselă și
tacâmuri pentru masă, farfurii, vase pentru gătit,
lenjerie de masă, lenjerie de pat și lenjerie
de casă, cearșafuri, pături, echipamente de
bucătărie și anume, ustensile de uz casnic,
de bucătărie, de gătit si de copt, articole
pentru bucătărie, aparate de bucătărie, cuțite
de bucătărie și alte ustensile pentru tăiat,
cântare de bucătărie, recipiente de bucătărie,
forme pentru prăjituri, pensule pentru prăjituri,

lenjerie de bucătărie, suporturi pentru role de
bucătărie, instrumente de curățare, preparate
pentru lustruit, articole pentru depozitare, jucării,
decorațiuni, cărți, lumânări, valize și genți,
umbrele, carpete, covoare, unelte, produse
alimentare și băuturi, hrană pentru animale
si accesorii pentru animale de companie,
ustensile electrice și electronice de uz casnic,
produse electronice pentru divertisment, mobilă
și mobilier și decorațiuni, tricotaje și produse
de artizanat, articole de galanterie, articole
de iluminat, accesorii pentru petreceri, articole
pentru sport, accesorii auto, pesticide.

───────

(210) M 2019 03378
(151) 06/05/2019
(732) M&S IMPORT-EXPORT S.R.L.,

STR. VICTORIEI NR. 632, JUD.
SIBIU, COM. ORLAT, SIBIU,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR. 33,
AP. 7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
CONACUL MARIA THERESA

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────


