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Cereri Mărci publicate în 14/02/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2018 07625

(151)
07/02/2019

ALIRIA SRL

(732)
ALIRIA

2 M 2019 00390

07/02/2019

SC SANVINO PROD SRL

CVARTET

3 M 2019 00396

07/02/2019

SC SANVINO PROD SRL

PRELUDIU

4 M 2019 00413

07/02/2019

SC SANVINO PROD SRL

DUET

5 M 2019 00715

07/02/2019

AURELIA DULUBEI

TITAN GEL

6 M 2019 00789

07/02/2019

OPEN MINDS COFFEE
CONSULTING SRL

Fomizza FOCACCIA & PIZZA

7 M 2019 00790

07/02/2019

SC LEPTODACTYLUS SRL

FESTIVALUL MEDITERANEAN

8 M 2019 00791

07/02/2019

SC METATRON REAL
ESTATES SRL
EUGENIA PELIN

KolorOkan

9 M 2019 00792

07/02/2019

S.C. ENIGMA TRADING 2000
S.R.L.

FLEXIPAC CAPACE FLEXIBILE

10 M 2019 00793

07/02/2019

PUBLIMEDIA MULTITASKING
SRL

JOY JOIN & ENJOY

11 M 2019 00794

07/02/2019

BIONOVATIV SRL

APICOLSCIENCE BY
BIONOVATIV

12 M 2019 00795

07/02/2019

S.C. NICO STIL S.R.L.

CB CHÂTEAU BLANC

13 M 2019 00797

07/02/2019

TSIRMPAS MIHAELA DOINA
DIMITRIOS TSIRMPAS

BON VIVERE

14 M 2019 00798

07/02/2019

ALINA GABRIELA CATRINA

ZA . DA

15 M 2019 00799

07/02/2019

SC AC HELCOR SRL

URIKLIN

16 M 2019 00800

07/02/2019

SECURITY SOLUTION
CONCEPT SRL

SSC SECURITY SOLUTION
CONCEPT

17 M 2019 00801

07/02/2019

S.C. COMBATTANT GARDE
S.R.L.

COMBATTANT GARDE CG

18 M 2019 00802

07/02/2019

IULIA MOROSANU

IULIAVEGAN

19 M 2019 00803

07/02/2019

CRISTINA LAURENŢIU

GOLANEASCA

20 M 2019 00804

07/02/2019

ANDREEA-DIANA TANASESCU CULTURAL FASHION

21 M 2019 00805

07/02/2019

VALENTINA CIOVÎNĂ

Shine Fashion

22 M 2019 00806

07/02/2019

BAN T. FLORIAN P.F.A.

MILAGO

23 M 2019 00807

07/02/2019

Intelligent Apps GmbH

CleverGo

2

(540)
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
24 M 2019 00808

(151)
07/02/2019

(732)
MIHAELA IONIȚĂ

(540)
AMAZING BY APETREI
MIHAELA

25 M 2019 00809

07/02/2019

CORNELIU STĂNIA

SHAMBALA

26 M 2019 00810

07/02/2019

NEGATIV MEDIA SRL

27 M 2019 00811

07/02/2019

EUGEN-GRIGORE DRUGA
HAPPYTUDE SRL

HAPPYTUDE

28 M 2019 00812

07/02/2019

EUGEN-GRIGORE DRUGA
HAPPYTUDE SRL

CUP&CANDLE

29 M 2019 00813

07/02/2019

NICOLAE TOTIR

PARTIDUL DURALISTDREPTATE, UMANISM,
REALISM

30 M 2019 00814

07/02/2019

NEGATIV MEDIA SRL

Observatorul de Brașov

31 M 2019 00815

07/02/2019

INDUSTRIALIZAREA CARNII
KOSAROM SA

KOSAROM

32 M 2019 00817

07/02/2019

INDUSTRIALIZAREA CARNII
KOSAROM SA

CARAIMAN

33 M 2019 00818

07/02/2019

Laurentiu-Mihai Tanase

Defty

34 M 2019 00819

07/02/2019

CAMINERO INTERNATIONAL
SRL

caminerocolection

35 M 2019 00820

07/02/2019

INDUSTRIALIZAREA CARNII
KOSAROM SA

gustul din Balcani bunătăți
românești

3
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2018 07625
07/02/2019
ALIRIA SRL, PIAŢA 1 MAI NR. 1-2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400058, CLUJ, ROMANIA

ALIRIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Bijuterii, produse din sau placate cu metale
preţioase.
35. Publicitate.
41. Activităţi de instruire şi divertisment.

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00413
07/02/2019
SC SANVINO PROD SRL, STR.
NICOLAE CARAMFIL NR. 87, ET. 5,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 014142,
BUCUREȘTI, ROMANIA

DUET

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00390
07/02/2019
SC SANVINO PROD SRL, STR.
NICOLAE CARAMFIL NR. 87, ET. 5,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 014142,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CVARTET

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00396
07/02/2019
SC SANVINO PROD SRL, STR.
NICOLAE CARAMFIL NR. 87, ET. 5,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 014142,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00715
07/02/2019
AURELIA DULUBEI, STR. DACIA
BL. 16, SC. 1, ET. 3, AP. 12,
TÂRGU JIU, GORJ, ROMANIA

TITAN GEL

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive, săpunuri (nemedicinale),
produse de parfumerie, uleiuri esenţiale,
preparate cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de
dinţi.
5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
plasturi, materiale de pansat, material pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare,
dezinfectanţi, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
───────

PRELUDIU

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00789
07/02/2019
OPEN MINDS COFFEE
CONSULTING SRL, ŞOS.
FUNDENI NR. 72, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 022325, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

Fomizza FOCACCIA & PIZZA

M 2019 00791
07/02/2019
SC METATRON REAL ESTATES
SRL, STR. MIHAIL EMINESCU
NR. 19, SAT ROŞU, JUDEŢ ILFOV,
CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA
EUGENIA PELIN, STR. MIHAIL
EMINESCU NR. 19, SAT ROŞU,
JUDEŢ ILFOV, CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

KolorOkan

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.01;
27.05.02; 26.01.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 00790
07/02/2019
SC LEPTODACTYLUS SRL
, BD. LIBERTĂŢII NR. 20,
SECTOR 5, BUCUREŞTI , 050707,
BUCUREȘTI, ROMANIA
APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

FESTIVALUL MEDITERANEAN

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

(740)

(540)

(511)

M 2019 00792
07/02/2019
S.C. ENIGMA TRADING 2000
S.R.L., STR. MATEI BASARAB
NR. 18, PARTER, CAMERA 1,
JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

FLEXIPAC CAPACE
FLEXIBILE

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
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tipar (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

(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).
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 00793
07/02/2019
PUBLIMEDIA MULTITASKING
SRL, STR. TÂRGU NEAMŢ
NR. 16.A, BL. B36, SC. 1, ET. 3,
AP.12, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

JOY JOIN & ENJOY
(531)

Clasificare Viena: 26.01.01; 26.01.18;
11.01.01; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

(740)

(540)

(511)

M 2019 00794
07/02/2019
BIONOVATIV SRL, STR.
CIMITIRULUI FN, COMUNA
HARMAN, JUDETUL BRASOV,
PODU OLTULUI, BRAȘOV,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL , STR. 11 IUNIE NR. 51,
SC. 1, ET. 1, AP. 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

APICOLSCIENCE
BY BIONOVATIV

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Uleiuri esenţiale şi extracte aromatice, creme
şi loţiuni cosmetice, creme fluide (cosmetice),
produse/cosmetice sub formă de creme,
produse cosmetice sub formă de uleiuri, uleipri
de îngrijire a pielii (produse cosmetice).
5. Siropuri de uz farmaceutic, suplimente
alimentare si preparate dietetice, suplimente
alimentare sub forma de capsule, pastile pe bază
de miere şi plante pentru gât, antioxidanţi derivaţi
din miere de uz medical, suplimente alimentare
pe bază de lăptişor de matcă, lăptişor de matcă
pentru uz farmaceutic, lăptişor de matcă de
uz medical, propolis pentru uz farmaceutic,
suplimente alimentare pe bază de propolis.
30. Zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci şi
umpluturi, produse apicole, respectiv miere,
lăptişor de matcă pentru alimentaţie umană,
propolis de uz alimentar.
35. Servicii
de
informaţii
comerciale
furnizateonline prin internet sau o reţea
globală de calculatoare, servicii de informaţii
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet,
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publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, regruparea în avantajul terţilor
a următoarelor produse: uleiuri esenţiale şi
extracte aromatice, creme şi loţiuni cosmeticei
creme fluide (cosmetice), produse cosmetice
sub formă de crema produse cosmetice sub
formă de uleiuri, uleiuri de îngrijire a pielii
(produse cosmetice), siropuri de uz farmaceutici
suplimente alimentare şi preparate dietetice,
suplimente alimentare sub forma de capsule,
pastile pe bază de miere şi plante pentru
găt, antioxidanţi derivaţi din miere, suplimente
alimentare pe bază de lăptişor de matcă,
lăptişor de matcă pentru uz farmaceutic, lăptişor
de matcă de uz medicali propolis pentru uz
farmaceutic, suplimente alimentare pe bază de
propolis, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
şi umpluturi, produse apicole, miere, lăptişor
de matca, propolis de uz alimentar (exceptând
trasnportul lor), pentru a permite clienţilor sa le
vadă si să le achiziţioneze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 00795
07/02/2019
S.C. NICO STIL S.R.L., STR.
NICOLAE TITULESCU, BL. 2C, SC.
A, AP. 2, JUD. OLT, DRAGANESTI
OLT, OLT, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

───────

CB CHÂTEAU BLANC
(531)

Clasificare Viena: 26.01.01; 26.01.16;
26.01.18; 26.13.25; 29.01.12; 27.07.24;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17
(591) Culori revendicate:negru, auriu
(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).
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).
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00797
07/02/2019
TSIRMPAS MIHAELA DOINA,
STR. VIRGIL MADGEARU, NR.
26B, ET. 3, AP. 15, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
DIMITRIOS TSIRMPAS , STR.
VIRGIL MADGEARU, NR. 26B, ET.
3, AP.15, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

BON VIVERE
(531)

Clasificare Viena: 22.01.16; 24.01.05;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde (Pantone 375
C, 584 C), roz (Pantone 673 C
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
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.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi lut.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).
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.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
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44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

35. Publicitate şi servicii de comerţ în domeniul
de activitate.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00798
07/02/2019
ALINA GABRIELA CATRINA,
STR. NARCISELOR NR. 3, JUD.
GIURGIU, GIURGIU, GIURGIU,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00800
07/02/2019
SECURITY SOLUTION
CONCEPT SRL, DRUMUL VALEA
CRICOVULUI NR. 13-19, CORP
A, SC. 2, ET. 5, AP. 26, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

ZA . DA
(531)

Clasificare Viena: 26.01.18; 24.17.02;
27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
ale agenţiilor de publicitate, machetare pentru
promoţii publicitare sau de vânzări, servicii de
marketing.
42. Servicii
de
arhitectură,
consultanţă
în
arhitectură,
proiectarea
construcţiilor,
proiectarea de decoraţiuni interioare, amenajare/
design interior, design de arte grafice, servicii
de cercetare şi proiectare, consultanţă în
proiectarea de site-urilor web.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00799
07/02/2019
SC AC HELCOR SRL, STR. DR.
VICTOR BABEŞ NR. 50, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430092, MARAMUREȘ, ROMANIA

URIKLIN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente alimentare.

SSC SECURITY
SOLUTION CONCEPT
(531)

Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:verde, negru, alb
(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.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00801
07/02/2019
S.C. COMBATTANT GARDE
S.R.L., STR. DEPOZITELOR NR.
27A, BIROUL NR. 2. JUD. ARGEŞ,
PITEŞTI, ARGEȘ, ROMANIA

COMBATTANT GARDE CG
(531)
(591)

Clasificare Viena: 26.01.01; 26.01.18
Culori revendicate:galben, albastru,
roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a
persoanelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00802
07/02/2019
IULIA MOROSANU, BD PIPERA
NR. 166-168, SCARA B, APT 93,
ETAJ 9, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
077190, ILFOV, ROMANIA

IULIAVEGAN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produsede parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire.
4. Lubrifianți, lumânări și fitile pentru iluminat.
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, dezinfectante.
8. Cuțite, furculițe și linguri.
9. Suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut.
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.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlărie,
porțelan și ceramică.
23. Fire de uz textil.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantele, șireturi și broderii, panglici și funde
ca articole de mercerie, nasturi, capse și copci,
ace și ace cu gămălie, flori artificiale, decorațiuni
pentru păr.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă, articole
de gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente.
31. Cereale și semințe crude și neprocesate,
fructe și legume proaspete, plante aromatice

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
07/02/2019

proaspete, plante și flori naturale, bulbi, răsaduri
și semințe pentru plantare, animale vii, hrană și
băuturi pentru animale, malţ.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
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)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00804
07/02/2019
ANDREEA-DIANA TANASESCU,
STR. SERBAN BOGDAN STAN
NR. 3, BL. 311, SC. 1, ET. 1,
AP. 4, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CULTURAL FASHION

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 00803
07/02/2019
CRISTINA LAURENŢIU, STR.
EDGAR QUINET NR. 3, AP.
20, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
Cabinet Enpora Intellectual
Property SRL, STR. GEORGE
CĂLINESCU NR. 52A, AP. 1,
SECTOR 1, , BUCUREŞTI, 011694,
ROMANIA

GOLANEASCA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00805
07/02/2019
VALENTINA CIOVÎNĂ, JUDEŢUL
TULCEA, FRECĂŢEI, 827075,
TULCEA, ROMANIA

Shine Fashion
(531)

Clasificare Viena: 02.03.07; 02.03.23;
29.01.12; 27.05.01
(591) Culori revendicate:negru, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 00806
07/02/2019
BAN T. FLORIAN P.F.A., COMUNA
CEICA NR. 13, JUDEŢUL BIHOR,
SAT INCEŞTI, BIHOR, ROMANIA
INTELECT SRL, B-DUL DACIA NR.
48, BL. D10, AP. 3, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410346

(210)
(151)
(732)

(740)

MILAGO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

(540)

M 2019 00808
07/02/2019
MIHAELA IONIȚĂ, STR. JIULUI
NR. 2-4, BL. C3, SC. 1, ET. 2, AP
213, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 00807
07/02/2019
Intelligent Apps GmbH,
GROSSE ELBSTRASSE 273,
22767 HAMBURG, GERMANY,
HAMBURG, GERMANIA
ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI, NR 35, ETAJ
1, SECTOR 1,, BUCUREŞTI,
ROMANIA

CleverGo

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software (program) şi aplicaţii mobile în
legătură cu organizarea de servicii de ride-hailing
(servicii de cerere a unei maşini cu şofer pentru
călătorie), software şi aplicaţii mobile în legătură
cu organizarea de servicii de taxi.
39. Organizarea de servicii de transport (servicii
de ride-hailing), organizare de servicii de taxi
(transport), servicii de taxi (transport).
───────

AMAZING BY
APETREI MIHAELA
(531)

Clasificare Viena: 26.11.02; 27.05.01;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni, servicii furnizate de saloane de coafură
şi înfrumuseţare, servicii de tratamente de
înfrumuseţare, servicii de cosmetică, tratament
cosmetic, servicii de machiaj cosmetic, furnizare
de informaţii în materie de frumuseţe, servicii de
consultanță cu privire la îngrijirea pielii, servicii
de consultanță cu privire la tratamentele de
înfrumusețare.
45. Închiriere de ţinute de seară (articole
vestimentare), închiriere de rochii de ocazii,
închiriere de articole vestimentare de
gală, furnizare de informaţii privind servicii
de închiriere de îmbrăcăminte, închiriere
încălţăminte, închiriere bijuterii, închiriere genţi,
pentru ţinute de gală.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 00809
07/02/2019
CORNELIU STĂNIA, CALEA
VĂCĂREŞTI NR. 238, BL. 71,
SC. C, ET. 5, AP. 83, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
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

SHAMBALA
(531)

Clasificare Viena: 26.01.03; 26.11.13;
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizare de evenimente de ceremonie
(divertisment), consultanţă în materie de
planificare de evenimente cu scop cultural și
educativ, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment şi sportiv, disc jockeys
pentru petreceri şi evenimente speciale, servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri şi
evenimente speciale, divertisment în timp real
şi servicii de divertisment muzical, servicii de
cluburi de noapte (divertisment), organizare şi
planificarea de petreceri, organizare de expoziţii
pentru divertisment, organizare de conferinţe,
expoziţii şi concursuri cu scop cultural educativ,
intermediere şi supraveghere de conferinţe,
convenţii, expoziţii, seminarii şi întruniri, cu scop
educativ.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00810
07/02/2019
NEGATIV MEDIA SRL, STR.
GHEORGHE GRIGORE
CANTACUZINO NR. 25C, CORP
A, PARTER, CAMERA A7-A8,
JUDEȚUL PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 24.17.25; 26.01.03;
24.15.01; 29.01.01
(591) Culori revendicate:alb, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de salvare
și didactice, aparate 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.
35. Publicitate.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00811
07/02/2019
EUGEN-GRIGORE DRUGA, STR.
PODGORIILOR NR. 16. BL. 9,
SC. E, ET. 3, AP. 16, JUDEȚUL
TULCEA, LOCALITATEA TULCEA,
TULCEA, ROMANIA
HAPPYTUDE SRL, STR. CPT.
NICOLAE LICARET NR. 6,
CAMERA 1, BL. PM43, SC. 3, ET. 8,
AP. 149, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

HAPPYTUDE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și de
cercetare și proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale și servicii de cercetare,
proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00812
07/02/2019
EUGEN-GRIGORE DRUGA, STR.
PODGORIILOR NR. 16. BL. 9,
SC. E, ET. 3, AP. 16, JUDEȚUL
TULCEA, LOCALITATEA TULCEA,
TULCEA, ROMANIA
HAPPYTUDE SRL, STR. CPT.
NICOLAE LICARET NR. 6,
CAMERA 1, BL. PM43, SC. 3, ET. 8,
AP. 149, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CUP&CANDLE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Uleiuri industriale și unsori, ceară, lubrifianți,
compoziții pentru absorbția, umezirea și legarea

prafului, combustibili și surse de iluminat,
lumânări și fitile pentru iluminat.
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, de refrigerare, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de uz
sanitar.
21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit și articole pentru masă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii, cu excepția pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curățare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și lut.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
persoane și animale, servicii de agricultură,
horticultură și silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2019 00813
07/02/2019
NICOLAE TOTIR, ALEEA PARVA
NR. 7, BL. D17, SC. 5, AP.
45, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PARTIDUL DURALISTDREPTATE,
UMANISM, REALISM

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Activități științifice și culturale, organizarea
în scop educativ de tabere de vacanță, cluburi,
colocvii, concursuri, conferințe, congrese,
seminarii și simpozioane, cursuri prin
corespondență, organizare de expoziții cu scop
educativ și cultural, activități de divertisment
radiofonic și televizat, spectacole, înregistrări
(imprimări) pe casete.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00814
07/02/2019
NEGATIV MEDIA SRL, STR.
GHEORGHE GRIGORE
CANTACUZINO NR. 25C, CORP
A, PARTER, CAMERA A7-A8,
JUDEȚUL PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

Observatorul de Brașov

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de salvare
și didactice, aparate 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.
35. Publicitate.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 00815
07/02/2019
INDUSTRIALIZAREA CARNII
KOSAROM SA, STR. ABATOR NR.
65, JUD. IAŞI
, PAŞCANI, 705200 , IAȘI,
ROMANIA
SC MILENIUL 3- Agenţia de
Proprietate Industrială S.R.L.,
STR. MOLDOVEI NR. 10, BLOC
CRINUL ,SC. A, AP.28, JUDEŢ
IAŞI,, PAŞCANI, 705200

KOSAROM

(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.24; 25.01.19; 26.04.04
(591) Culori revendicate:roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratament de materiale.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 00817
07/02/2019
INDUSTRIALIZAREA CARNII
KOSAROM SA, STR. ABATOR NR.
65, JUD. IAŞI
, PAŞCANI, 705200 , IAȘI,
ROMANIA
SC MILENIUL 3- Agenţia de
Proprietate Industrială S.R.L.,
STR. MOLDOVEI NR. 10, BLOC
CRINUL ,SC. A, AP.28, JUDEŢ
IAŞI,, PAŞCANI, 705200

CARAIMAN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din

carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, Jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00818
07/02/2019
Laurentiu-Mihai Tanase, STR.
TULCEA 8, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, 900426,
CONSTANȚA, ROMANIA

Defty

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
producţia de clipuri publicitare, proiectarea de
materiale publicitare, servicii de aşezare în
pagină pentru scopuri publicitare, marketing,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, publicitate exterioară, servicii
de fotocopiere, optimizarea traficului siteurilor
web, scrierea de texte publicitare, producţie
publicitară.
40. Legătorie, modificarea articolelor de
îmbrăcăminte, brodare, gravare, laminare,
prelucrarea articolelor din piele, tipărire
litografică, tipărirea offset, finisarea hârtiei,
tratarea hârtiei, imprimarea de modele,
imprimare fotografică, fotogravură, imprimarea
serigrafică, prelucrarea lemnului, imprimare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00819
07/02/2019
CAMINERO INTERNATIONAL
SRL, BD-UL DECEBAL NR. 7, BL.
S12, SC. 2, ET. 7, AP. 42, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

caminerocolection

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Bijuterii.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 00820
07/02/2019
INDUSTRIALIZAREA CARNII
KOSAROM SA, STR. ABATOR NR.
65, JUD. IAŞI
, PAŞCANI, 705200 , IAȘI,
ROMANIA
SC MILENIUL 3 - Agenţia de
Proprietate Industrială S.R.L.,
STR. MOLDOVEI NR. 10, BLOC
CRINUL, SC. A, AP. 28, JUDEŢUL
IAŞI, PAŞCANI, 705200

gustul din Balcani
bunătăți românești
(531)

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.03; 27.05.09; 26.11.06; 25.01.19;
06.01.03; 06.01.04; 05.05.01; 05.05.20
(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
negru, galben, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, Jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

