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Cereri Mărci publicate în 16/05/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 03438 09/05/2019 SORINA-ELENA HURJUI VENTI

2 M 2019 03458 09/05/2019 SOFIAMAN IMPEX SRL BLOOM85

3 M 2019 03459 09/05/2019 UNGUREAN ALEXANDRU-
LUCIAN ll

RCC REAL CAR CENTER

4 M 2019 03460 09/05/2019 S.C. PADAFLORA S.R.L. Pensiune Restaurant Casa
bucatarului

5 M 2019 03461 09/05/2019 COSMIN-VIOREL PETEAN PIZZERIA LA CABANA

6 M 2019 03462 09/05/2019 SC BOOKINGPEDIA SRL E HOTEL ELEXUS

7 M 2019 03463 09/05/2019 S.C. DIASEN S.R.L. DIASEN

8 M 2019 03464 09/05/2019 2B INTELLINGENT SOFT S.R.L. BENTO INTELLECTUALLY
CURIOUS

9 M 2019 03465 09/05/2019 40ML DECISIV SRL QP PUB

10 M 2019 03466 09/05/2019 40ML DECISIV SRL QP BAR

11 M 2019 03467 09/05/2019 40ML DECISIV SRL QP CAFE

12 M 2019 03468 09/05/2019 Chislehurst & Fenec BV SIMPLY SECCO

13 M 2019 03469 09/05/2019 40ML DECISIV SRL QP BISTRO

14 M 2019 03471 09/05/2019 SC CDI OILFIELD SERVICES
SRL

INTERFACE Upstream

15 M 2019 03472 09/05/2019 MARIUS-IULIAN CLAIN PAZA DE COASTE

16 M 2019 03473 09/05/2019 DANIR PREST SRL Totul Perfect

17 M 2019 03474 09/05/2019 RAUL POP C CESARINI FOR HIM

18 M 2019 03475 09/05/2019 ANTENA TV GROUP SA DRAGOSTE FĂRĂ SECRETE

19 M 2019 03476 09/05/2019 FENIX FASHION SRL FRANCO GERARDO

20 M 2019 03479 09/05/2019 SC HOLZ EXPERT INDUSTRY
SRL

Holz Expert Industry
SOFTWOOD LUMBER
PRODUCER

21 M 2019 03480 09/05/2019 RADIO GUERRILLA SRL Radio Guerrilla Premiile
Industriei Muzicale Alternative
din România

22 M 2019 03481 09/05/2019 SORINELA POPA RESETARE UMANĂ - HUMAN
RESET

23 M 2019 03482 09/05/2019 PELI Societate Civila de Avocati pelipartners

24 M 2019 03483 09/05/2019 SC FURNIZORUL MEU SRL
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2019 03484 09/05/2019 SC GEROCOSSEN SRL GEROCOSSEN GLOSSY

COLOR

26 M 2019 03485 09/05/2019 GRUPA MASPEX
Sp.z.o.o.Sp.K..

TYMBARK FUNclub

27 M 2019 03486 09/05/2019 Guangzhou Hualiang Xinxing
Electronic Manufacturing Co.,
Ltd.

AILIANG

28 M 2019 03487 09/05/2019 MOHAMAD BDEIR NARGHILEA de lux

29 M 2019 03488 09/05/2019 DRAGOŞ CĂTĂLIN NEGREA INFINITY FLOWERS

30 M 2019 03489 09/05/2019 E - TENNIS WORLD
CORPORATION S.R.L.

e-tennis

31 M 2019 03490 09/05/2019 PAUL MARINESCU DICHIS SIGNATURE EVENTS

32 M 2019 03491 09/05/2019 SC FURNIZORUL MEU SRL FRZ Romania

33 M 2019 03492 09/05/2019 SC FELDER GRUPPE
ECHIPAMENTE SRL

LEMN.EXPERT COMUNITATEA
EXPERTILOR ÎN LEMN

34 M 2019 03493 09/05/2019 Lucian Valentin Florea STÓRM

35 M 2019 03494 09/05/2019 KRUGER-BRENT AGENCY SRL ARCHIPTERIX
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(210) M 2019 03438
(151) 09/05/2019
(732) SORINA-ELENA HURJUI, STR.

MILCOV NR. 16, BL. 16, SC. D, AP.
8, JUD. BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

VENTI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

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

14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase, ceasuri.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele şi bastoane, bice
şi articole de şelărie.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 03458
(151) 09/05/2019
(732) SOFIAMAN IMPEX SRL, STR.

MARASESTI NR. 215, JUDEȚUL
NEAMȚ, TÂRGU NEAMȚ, NEAMȚ,
ROMANIA

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

(540)
BLOOM85

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

35. Regruparea în avantajul terților a produselor
cosmetice (exceptând transportul lor), pentru a

permite clienților să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod.

───────

(210) M 2019 03459
(151) 09/05/2019
(732) UNGUREAN ALEXANDRU-

LUCIAN ll, STR. GARII NR. 328,
JUDEȚUL SUCEAVA, COMUNA
SATU MARE, SAT TIBENI,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

RCC REAL CAR CENTER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu, 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. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 03460
(151) 09/05/2019
(732) S.C. PADAFLORA S.R.L., SAT

SUNCUIUS NR. 32, JUDEȚUL
BIHOR, BALNACA. COMUNA
BALNACA, BIHOR, ROMANIA

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

(540)

Pensiune Restaurant
Casa bucatarului

(531) Clasificare Viena: 02.01.11; 02.01.18;
11.01.10; 01.01.04; 26.02.01; 07.01.24;
27.05.01

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție 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 protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 03461
(151) 09/05/2019
(732) COSMIN-VIOREL PETEAN, STR.

CIOCIRLIEI NT. 42B, JUDEȚUL
CLUJ, GHERLA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

PIZZERIA LA CABANA

(531) Clasificare Viena: 08.07.04; 27.05.01;
27.05.03; 27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:maro, violet,
portocaliu, galben, crem

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

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

───────
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(210) M 2019 03462
(151) 09/05/2019
(732) SC BOOKINGPEDIA SRL,

BD. CAROL I, NR. 46, HOTEL
CARPATHIA, BIROUL 311,
JUDEŢUL PRAHOVA, SINAIA,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

E HOTEL ELEXUS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.21; 29.01.13

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

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție 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 protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 03463
(151) 09/05/2019
(732) S.C. DIASEN S.R.L., STR.

CAMPULUI NR. 16, JUDEȚUL
BRAȘOV, SACELE, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

DIASEN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
289C), roșu (Pantone 485C), gri
(Pantone Cool Gray 10C)

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2019 03464
(151) 09/05/2019
(732) 2B INTELLINGENT SOFT S.R.L.,

BD. PRIMAVERII NR. 51, ET.
4+M, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BENTO INTELLECTUALLY
CURIOUS

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
166C), turcoaz (Pantone 3252C)

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

9.  Baterii, electrice, unităţi de disc
pentru calculatoare, maşini de calculat,
microprocesoare, dispozitive de memorie
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, componente hardware
pentru calculator, unităţi de disc pentru
calculatoare, laptopuri, monitoare (componente
hardware pentru calculatoare), monitoare
(programe de calculator), procesoare (unităţi
centrale de procesare) / unităţi centrale de
procesare (procesoare), programe de calculator
(software descărcabil), programe de operare pe
calculator, înregistrate
35. Consultanţă profesională în afaceri.
37. Instalarea, întreţinerea şi repararea
componentelor hardware ale calculatorului,
instalarea, întreţinerea şi reparaţia
echipamentelor şi maşinilor de birou.
38. Comunicaţii prin reţelele de fibră optică.
42. Computerizare în nori (cloud computing),
proiectare de software pentru calculatoare,
analiza sistemelor informatice, proiectarea
sistemelor informatice, consultanţă software
pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă

în tehnologia calculatoarelor, consultanţă în
securitatea informatică, crearea şi mentenanţa
site-urilor web pentru terţi, consultanţă
în securitatea datelor, stocarea electronică
a datelor, audit energetic, consultanţă
în domeniul tehnologiei informaţiei (IT),
furnizarea de informaţii despre tehnologia
calculatoarelor şi programare prin intermediul
unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, mentenanţa software-ului
pentru calculatoare, monitorizarea sistemelor
de calcul (calculatoarelor) prin acces de la
distanţă, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta defecţiunile,
platforma ca serviciu (PaaS), recuperarea
datelor de pe calculator, găzduire pe servere,
software ca serviciu (SaaS), dezvoltarea de
software în cadrul publicării de software,
actualizarea software-ului pentru calculatoare,
închirierea serverelor web.

───────

(210) M 2019 03465
(151) 09/05/2019
(732) 40ML DECISIV SRL, STR. AUREL

BĂEȘU NR. 55, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
QP PUB

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

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

───────

(210) M 2019 03466
(151) 09/05/2019
(732) 40ML DECISIV SRL, STR. AUREL

BĂEȘU NR. 55, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
QP BAR

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
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───────

(210) M 2019 03467
(151) 09/05/2019
(732) 40ML DECISIV SRL, STR. AUREL

BĂEȘU NR. 55, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
QP CAFE

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

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

───────

(210) M 2019 03468
(151) 09/05/2019
(732) Chislehurst & Fenec BV,

STR. BURGEMEESTER
GROOTESTRAAT, NR. 21, SOEST,
3761 CK, OLANDA (NL)

(540)

SIMPLY SECCO

(531) Clasificare Viena: 26.01.05; 26.01.16;
26.01.18; 05.07.10; 27.05.01; 27.05.02

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

33. Vin spumant.
───────

(210) M 2019 03469
(151) 09/05/2019
(732) 40ML DECISIV SRL, STR. AUREL

BĂEȘU NR. 55, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
QP BISTRO

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

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

───────

(210) M 2019 03471
(151) 09/05/2019
(732) SC CDI OILFIELD SERVICES SRL,

STR. PIATRA CRAIULUI NR. 7,
HALA 9, ZONA INDUSTRIALĂ
DIBO, COMUNA BRAZI,
PRAHOVA, SAT NEGOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

INTERFACE Upstream

(531) Clasificare Viena: 24.15.21; 26.04.01;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.12

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

clase:
9. Aplicaţie pentru calculator sau telefon în
domeniul industriei petroliere, calculatoare,
hardware pentru calculatoare, calculatoare
portabile, calculatoare-tabletă, aparate şi
instrumente de telecomunicaţii, telefoane,
telefoane mobile, smartphone-uri, dispozitive
de comunicaţii fără fir pentru transmisii de
voce, date, imagini, audio, video şi conţinut
multimedia, aparate de comunicare în reţea,
diapozitive electronice digitale portabile capabile
să furnizeze acces la internet şi componente
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periferice pentru computere, dispozitive mobile,
telefoane mobile, smartwatch-uri, smartglass-
uri, dispozitive portabile, aplicaţii pentru
dezvoltarea de programe, programe pentru
jocuri de calculator.

───────

(210) M 2019 03472
(151) 09/05/2019
(732) MARIUS-IULIAN CLAIN, STR.

URANUS NR. 98, BL. U8, SC.
A, ET. 8, AP. 23, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)
PAZA DE COASTE

(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) M 2019 03473
(151) 09/05/2019
(732) DANIR PREST SRL, STR.

PHOENIX NR. 36, COMUNA
DUMBRĂVIŢA, JUDEŢUL TIMIŞ,
SAT DUMBRĂVIŢA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Totul Perfect

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

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie , topografie, fotografie,
cinematografie, 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 și dispozitive
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 (solicităm
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protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
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).

───────

(210) M 2019 03474
(151) 09/05/2019
(732) RAUL POP, STR. UNIRII NR. 4,

AP. 37, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

C CESARINI FOR HIM

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.13.25;
24.01.15; 24.09.03; 27.05.01

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

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

───────

(210) M 2019 03475
(151) 09/05/2019
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DRAGOSTE FĂRĂ SECRETE

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

16. Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare (tipărite).
35.  Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
compilarea informaţiilor în baze de date
computerizate, organizare de târguri şi expoziţii
în scop comercial, publicitar şi de promovare.
38.  Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio şi/sau TV (programe şi generice radio şi/
sau TV), consultanţă în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuţii în spaţiu virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41.  Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.

───────

(210) M 2019 03476
(151) 09/05/2019
(732) FENIX FASHION SRL, STR.

MOROIENI NR. 88, COMPLEXUL
COMERCIAL CITY TOWN, STAND
NR. A4, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
FRANCO GERARDO

(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.

───────
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(210) M 2019 03479
(151) 09/05/2019
(732) SC HOLZ EXPERT INDUSTRY

SRL, STR. FABRICILOR NR.
7, JUD. SUCEAVA, RĂDĂUȚI,
725400, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

Holz Expert Industry
SOFTWOOD

LUMBER PRODUCER

(531) Clasificare Viena: 26.07.05; 26.07.25;
27.05.01; 27.05.22; 29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu (RGB 232,
120, 20), maro (RGB 109, 73, 49)

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

4. Lemn de foc (combustibil).
19. Cherestea pentru construcții.
20. Paleți de transport din lemn.

───────

(210) M 2019 03480
(151) 09/05/2019
(732) RADIO GUERRILLA SRL, CALEA

MOŞILOR NR. 213, CAMERA
1, BL. 21A, SC. 1, ET. 2, AP.
20, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Radio Guerrilla Premiile

Industriei Muzicale
Alternative din România

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

35. Publicitate, organizarea de evenimente în
scop publicitar.
41. Divertisment, activităţi culturale, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, producţia
de muzică, organizarea de concerte, servicii
de disc-jockey, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
evenimente de divertisment, organizarea de
evenimente culturale, prezentarea prestaţiilor
live, divertisment radio, producţia de programe
de radio şi de televiziune, producţia de
spectacole, găzduire și organizare de ceremonii
de decernare de premii referitoare la muzică.

───────

(210) M 2019 03481
(151) 09/05/2019
(732) SORINELA POPA, STR. GEORGE

MIHAIL ZAMFIRESCU NR. 50, BL.
19A, SC. A, ET. 2, AP. 23, SECTOR
6, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
RESETARE UMANĂ

- HUMAN RESET
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
09/05/2019

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

───────

(210) M 2019 03482
(151) 09/05/2019
(732) PELI Societate Civila de

Avocati, STR. ING. GEORGE
CONSTANTINESCU NR. 4B,
BL.2/4, ET. 6, BIROURILE
616-617, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR
1, , BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

pelipartners

(531) Clasificare Viena: 26.11.05; 26.11.13;
29.01.01

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 185C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a
persoanelor, servicii personale şi sociale oferite
de către terţi destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2019 03483
(151) 09/05/2019
(732) SC FURNIZORUL MEU SRL, STR.

PROGRESULUI NR. 6, BL. S12,
SC. B, AP. 38, JUDEŢ NEAMŢ,
PIATRA NEAMT, 610132, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 02.09.15; 18.01.16
(591) Culori revendicate:galben, gri, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Vehicule, aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 03484
(151) 09/05/2019
(732) SC GEROCOSSEN SRL, BD.

DIMITRIE POMPEI NR. 9, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 020335, ROMANIA

(540)
GEROCOSSEN

GLOSSY COLOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse cosmetice.

───────
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(210) M 2019 03485
(151) 09/05/2019
(732) GRUPA MASPEX Sp.z.o.o.Sp.K..,

UL. LEGIONOW 37, WADOWICE,
34-100, 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)
TYMBARK FUNclub

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

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,
administraţie comericială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 03486
(151) 09/05/2019
(732) Guangzhou Hualiang Xinxing

Electronic Manufacturing Co.,
Ltd., STR. INDUSTRIAL ROAD,
NR. 5-1, JIANGGAO TOWN,
BAIYUN DISTRICT, GUANGZHOU,
GUANGDONG, QUANXI VILLAGE,
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)

AILIANG

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

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

9. Cititoare de cărți electronice, televizoare,
player portabil multimedia, sonare, Megafoane,
DVD playere, aparate pentru transmiterea
sunetului, cutii pentru difuzoare, microfoane,
căști audio, ochelari, materiale pentru rețeaua
de electricitate (fire, cabluri), periferice adaptate
pentru a fi folosite la calculatoare, aparate de
fotografiat, plăci pentru circuitele integrate.
35. Publicitate, administrarea comercială a
licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, studii de piață, promovarea vânzărilor
pentru terți, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de aprovizionare pentru terți (achiziții
de bunuri și servicii pentru alte întreprinderi),
consultanță pentru probleme legate de personal,
sistematizarea informațiilor în fișiere electronice,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
servicii de import-export, contabilitate, închiriere
de standuri de vânzare, servicii de vânzare
cu amănuntul sau engros pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de relocare pentru afaceri,
servicii de intermediere comercială.

───────

(210) M 2019 03487
(151) 09/05/2019
(732) MOHAMAD BDEIR, BD-UL UNIRII

NR. 14, BL. 6, SC. 2, ET. 6, AP.
46, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NARGHILEA de lux

(531) Clasificare Viena: 10.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
09/05/2019

4. Cărbune pentru narghilea.
34. Tutun pentru narghilea.
35. Servicii de comerţ (vânzare) prin magazine
specializate en-gross şi en detail.
42. Crearea de site-uri pe internet.
43. Servicii oferite de restaurante şi cafenele.

───────

(210) M 2019 03488
(151) 09/05/2019
(732) DRAGOŞ CĂTĂLIN NEGREA,

STR. PETCULESCU G. A., NR.
5, SC. 2, ET. 2, APT. 9, JUDEŢ
CRARAŞ SEVERIN, REŞIŢA,
ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)

INFINITY FLOWERS

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.21;
24.17.08; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

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

44. Aranjamentul florilor, servicii de artă
florală, compoziţii florale şi servicii de
grădinărit-peisagistică, servicii de amenajare a
aranjamentelor florale pentru interiorul clădirilor,
închiriere de aranjamente florale.

───────

(210) M 2019 03489
(151) 09/05/2019
(732) E - TENNIS WORLD

CORPORATION S.R.L.,
SOS.EROU IANCU NICOLAE NR.
29, CAM. 2, PARTER, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)

e-tennis

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.17; 26.11.01; 21.03.01

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

18. Genți multifuncționale pentru sportivi, genți
pentru îmbrăcăminte sport, genți pentru sport.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, prosoape.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────
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(210) M 2019 03490
(151) 09/05/2019
(732) PAUL MARINESCU, STR.

OCTAV COCĂRĂSCU NR. 9-11,
CORP A, ET.1, AP.4, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)

DICHIS SIGNATURE EVENTS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10

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

16. Articole de papetărie şi accesorii educative
(papetărie), papetărie imprimata, articole de
papetărie pentru cadouri, articole de papetărie
pentru petreceri, produse de papetărie sub formă
de folii cu adeziv.
31. Flori naturale, decoraţiuni florale (naturale).
42. Servicii de artă grafică şi design, servicii
de design vestimentar, servicii de design de
accesorii de modă, servicii de decoraţiuni
interioare, servicii de proiectare de articole de
papetărie.
44. Servicii de aranjament floral, închiriere de
aranjamente florale.

───────

(210) M 2019 03491
(151) 09/05/2019
(732) SC FURNIZORUL MEU SRL,

STR. PROGRESULUI NR. 6, BL.
S12, SC. B, AP. 38, JUD. NEAMŢ,
PIATRA NEAMT, 610132, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)
FRZ Romania

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

12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 03492
(151) 09/05/2019
(732) SC FELDER GRUPPE

ECHIPAMENTE SRL, B-DUL IULIU
MANIU NR. 14, BL. 13, SC. B, ET.
1, AP. 81, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
061104, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

EXPERTILOR ÎN LEMN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 29.01.12; 26.04.18

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
Yellow C), negru

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

35. Publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri comerciale, informaţii în
domeniul afacerilor comerciale, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui site
web, informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,

LEMN  EXPERT
COMUNITATEA
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servicii de intermediere comercială, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
marketing, servicii de relaţii media, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, relaţii publice, publicarea de
texte publicitare, promovarea vânzarilor pentru
terţi, sistematizarea informaţiilor în baze de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate, scrierea
de texte
publicitare.
40. Furnizare de informații despre prelucrarea
lemnului.
41. Pregătire în domeniul prelucrării lemnului
(servicii de instruire), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, producţii de film, altele decât
filmele publicitare, servicii de punere în pagină,
altele decât pentru scop publicitar, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, fotografie, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
producţia de programe radio şi de televiziune,
organizarea şi susţinerea de ateliere [instruire],
scrierea de texte, servicii de publicare online.

───────

(210) M 2019 03493
(151) 09/05/2019
(732) Lucian Valentin Florea, STR.

ZORILOR NR. 6C, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

STÓRM

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.01; 26.11.14

(591) Culori revendicate:roşu (RAL 3020), alb
(RAL 9010)

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

30. Înghețată, şerbeturi (înghețată), înghețată
pe băț, torturi de înghețată, cornete pentru
înghețată, conuri pentru înghețată, lianți pentru
înghețată, sosuri pentru înghețată, amestecuri
de înghețată, înghețată din lapte, Înghețată
cu fructe, Înghețată de fructe, deserturi cu
înghețată, lapte congelat (înghețată), înlocuitor
de înghețată, batoane de înghețată, înghețată
pe bază de iaurt (predomină înghețata), gheață
brută și înghețată, înghețată de iaurt (înghețate),
înghețată sub formă de sandviș, dulciuri
de înghețată de iaurt, pudră de înghețată
comestibilă pentru folosirea la mașini de
înghețată, produse de cofetărie cu înghețată,
prăjituri pe bază de înghețată, băuturi pe bază
de înghețată, batoane de înghețată cu fructe,
amestecuri pentru cornete de înghețată, batoane
de înghețată pe băț, agenți organici de legare
pentru înghețată, amestecuri pentru prepararea
produselor din înghețată, gheață, înghețată,
iaurt înghețat și șerbeturi, produse de cofetărie
înghețate care conțin înghețată, înlocuitori
pentru înghețată pe bază de soia, amestecuri
pentru prepararea produselor de cofetărie din
înghețată, Înghețată care nu e preparata din
produse lactate, înghețată cu aromă de fructe
sub formă de acadele, băuturi pe bază de cafea
care conțin înghețată (affogato), arome folosite
pentru preparea de înghețată (altele decât
esențele eterice sau uleiuri esențiale), cafea,
cafea aromată, cafea verde, cafea liofilizată,
cafea decafeinizată, cafea măcinată, cafea
solubilă, boabe de cafea, concentrate de cafea,
cafea de malț, înlocuitori de cafea, extracte de
cafea, amestecuri de cafea, cafea cu lapte,
băuturi din cafea, uleiuri de cafea, cafea gata
preparată, pungi de cafea, capsule de cafea,
doze de cafea, cafea cu ciocolată, arome de
cafea, cafea cu gheață, amestecuri de cafea
de malț cu cafea, boabe de cafea prăjite, cafea
preparată și băuturi pe bază de cafea, cicoare
(înlocuitori de cafea), esențe de cafea folosite ca
înlocuitori pentru cafea, amestecuri de extracte
de cafea de malț cu cafea, amestecuri de
esențe de cafea și extracte de cafea, extracte
de cafea de malț, băuturi pe bază de cafea,
amestecuri de cafea și malț, amestecuri de
cafea și cicoare, înlocuitori de cafea pe bază
vegetală, preparate vegetale care înlocuiesc
cafea-ua, băuturi cu gheață pe bază de cafea,
amestecuri de cafea de malț cu cacao, băuturi
gata preparate pe bază de cafea, cicoare pentru
utilizare ca înlocuitori de cafea, băuturi pe bază
de înlocuitori de cafea, cafea, ceaiuri, cacao și
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înlocuitori ai acestora, orz destinat utilizării ca
înlocuitor de cafea, cafea (prăjită, sub formă de
pudră, granule sau băutură), băuturi pe bază
de cafea cu conținut de lapte, băuturi gazoase
(pe bază de cafea, cacao sau ciocolată), băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), orz prăjit și malț pentru utilizare ca
înlocuitori pentru cafea, cicoare și amestecuri
de cicoare, toate folosite ca înlocuitori de cafea,
ciocolată de casă sub formă de foaie crocantă cu
boabe de cafea măcinate, ceai, ceai instant, ceai
oolong (ceai chinezesc), ceai verde, chai (ceai),
mate (Ceai), ceai rooibos, ceai negru (ceai
englezesc), ceai negru, ceai alb, ceai darjeeling,
ceai Tieguanyin, ceai fermentat, înlocuitori de
ceai, ceai de Oolong, ceai de ginseng, extracte
de ceai, frunze de ceai, ceai ginseng (insamcha),
ceai de salvie, ceai pentru infuzii, arome din ceai,
capsule de ceai, ceai fără teină, ceai de iasomie,
ceai earl grey, esențe de ceai, amestecuri de
ceai, ceai verde japonez, ceai de tei, ceai de
ghimbir, ceai de yuzu, ceai de rozmarin, ceai
de măceșe, ceai de mușețel, ceai de mentă,
ceai verde instant, ceai alb instant, ceai negru
instant, ceaiuri de fructe, ceai Oolong instant,
ceai cu gheață (nemedicamentoase), băuturi
din ceai nemedicinale, ceai de Acanthopanax
(Ogapicha), ceai de ginseng roșu, ceai de
crizanteme (gukhwacha), ceai de lămâie verde,
pliculețe de ceai pentru prepararea de ceaiuri
nemedicinale, ceai din frunze de orz, yerba
mate (ceai sud-american), xeai vândut în
vrac (nemedicamentos), xeai de goji chinezesc
(Gugijacha), ceai de caise asiatice (maesilcha),
ceai de lotus alb (baengnyeoncha), amestecuri
de pulberi de ceai, ceai din orez brun prăjit,
ceaiuri (nemedicinale) care conțin lămâie, ceaiuri
(nemedicinale) aromate cu lămâie, ceai de
orz prăjit (mugi-cha), ceai din rădăcină de
brusture (Wooungcha), ceai fără teină îndulcit cu
îndulcitori, ceai nemedicinal care conține frunze
de merișor, ceai ambalat (altele decât pentru uz
medicinal), ceai din fructe nu pentru uz medical,
ceaiuri cu aromă de fructe nu medicinale, ceai
nemedicinal care constă în extracte de merișor,
ceai nemedicinal care constă în frunze de
merișor, ceai din orz uscat cu coajă (mugi-cha),
ceai instant (altul decât cel pentru uz medicinal),
yuja-cha (ceai corean cu lămâie și miere), ceaiuri
aromate altele decât cele pentru uz medicinal,
ceai aromat din portocale altele decât pentru uz
medicinal, băuturi pe bază de ceai cu aromă
de fructe, preparate pentru fabricarea de băuturi
pe bază de ceai, flori sau frunze pentru utilizare
ca înlocuitori de ceai, ceaiuri din plante, altele
decât cele de uz medicinal, ceai cu aroma de
măr altele decât pentru uz medicinal, ceai sub
formă de praf de varec sărat (kombu-cha), ceai

de iasomie sub formă de pliculețe, altele decât
pentru uz medicinal, ciocolată, zahăr, miere,
sirop de melasă, cacao, produse din cacao,
bomboane cu cacao, pudră de cacao, cacao
cu lapte, pudră de cacao instant, cacao pentru
prepararea băuturilor, băuturi pe bază de cacao,
preparate pe bază de cacao, pastă de cacao
pentru băuturi, alimente pe bază de cacao,
amestecuri pe bază de cacao, băuturi din cacao
gata preparate, și băuturi pe bază de cacao,
băuturi cu gheață pe bază de cacao, alimente
care conțin cacao (ca principalul ingredient),
extracte de cacao utilizate ca arome pentru
băuturi, cacao (prăjită, sub formă de pudră,
granule sau băutură), ingrediente pe bază de
cacao pentru produse de cofetărie, creme pe
bază de cacao sub formă de produse tartinabile,
preparate sub formă de pudră conținând cacao
utilizate pentru prepararea băuturilor.
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(540)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen şi materiale pentru artişti,
pensule, materiale didactice şi de instruire,
foi, folii şi pungi din material plastic pentru
împachetare şi ambalare, caractere şi clişee
tipografice.
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