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Cereri Mărci publicate în 16/10/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 06466 09/10/2019 GRADINA DIN BUCIUM SRL Smiley Camper

2 M 2019 07210 09/10/2019 FLORIAN ALEXANDRU PALAS ŢARA NOASTRĂ

3 M 2019 07211 09/10/2019 DONNY G.APICOLE S.R.L. MAGAZINUL
APICULTORULUI.RO BRASOV

4 M 2019 07212 09/10/2019 ESSENTIAL ROMPRODUCT
S.R.L.-D

GUSTOS un deliciu

5 M 2019 07213 09/10/2019 ASOCIAŢIA EDUSOFT Programare cu răbdare

6 M 2019 07214 09/10/2019 S.C. INVESTPOINT ADVISORY
S.R.L.

Investpoint

7 M 2019 07215 09/10/2019 TUDOR SIMON BEST STUDIOS

8 M 2019 07216 09/10/2019 SC DENIS DTH TV SRL KIT TV CAMION

9 M 2019 07217 09/10/2019 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

Fares 1929 ALGODENT

10 M 2019 07218 09/10/2019 NICOLAE-IANCU AVRAM NUSUNTPLASTIC

11 M 2019 07219 09/10/2019 SC OPTIC PARTNER SRL ENZO

12 M 2019 07220 09/10/2019 CLAUDIU NECȘULESCU 8 Mândruțe

13 M 2019 07221 09/10/2019 CLAUDIU NECȘULESCU 8 Mândruțe

14 M 2019 07222 09/10/2019 CLAUDIU NECȘULESCU Perla Transilvaniei

15 M 2019 07226 09/10/2019 GHISE DESIGN SRL DIVA HOME touch the difference

16 M 2019 07227 09/10/2019 S.C. MASTER AUTO GLASS
S.R.L.

Master autoglass

17 M 2019 07228 09/10/2019 CLAUDIU NECȘULESCU Perla

18 M 2019 07229 09/10/2019 PRANOYA DENTAL SRL PRANOYA

19 M 2019 07230 09/10/2019 CLAUDIU NECSULESCU Perla Transilvaniei

20 M 2019 07231 09/10/2019 IONEL PAVEL SR SCORSEZE REACTION
Forță Mobilitate Siguranță

21 M 2019 07232 09/10/2019 CLAUDIU NECȘULESCU Perla

22 M 2019 07233 09/10/2019 Francesc Celma i Giron Fosfenismul

23 M 2019 07234 09/10/2019 ABV BUSINESS MANAGEMENT
SRL

ABV BUSINESS MANAGEMENT

24 M 2019 07235 09/10/2019 SC BANDATECH SRL bandatech

25 M 2019 07236 09/10/2019 MIHAI-ANDREI TIU marketiu
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2019 07237 09/10/2019 PETRICA DAN RACOTEA Luxury Cakes by Cristina

Catrangiu

27 M 2019 07238 09/10/2019 Zentiva Group, a.s. PRINDAMLO

28 M 2019 07239 09/10/2019 Zentiva Group, a.s. PRINDAL
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(210) M 2019 06466
(151) 09/10/2019
(732) GRADINA DIN BUCIUM SRL, STR.

OCTAVIAN IOSIF NR. 5, ET.1,
JUDEŢ IAŞI, IAŞI, 70000, IAȘI,
ROMANIA

(540)

Smiley Camper

(531) Clasificare Viena: 18.01.18; 27.05.01;
27.05.17

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

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2019 07210
(151) 09/10/2019
(732) FLORIAN ALEXANDRU PALAS,

STR. PRINCIPALA NR. 15, JUDEŢ
BRAŞOV, COMUNA PĂRĂU,
SAT VENEŢIA DE SUS, 507158,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
ŢARA NOASTRĂ

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii.
35. Publicitate.
38. Telecomunicații.

───────

(210) M 2019 07211
(151) 09/10/2019
(732) DONNY G.APICOLE S.R.L., STR.

MOLIDULUI NR. 35, CAMERA 1,
BL. B44, AP. 9, JUDEŢ BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) Cabinet de Proprietate Industrială
Vlad I.Anda, STR. PORII NR.152,
AP.96, JUD.CLUJ, FLOREŞTI,
CLUJ, ROMANIA

(540)

MAGAZINUL
APICULTORULUI.RO BRASOV

(531) Clasificare Viena: 03.13.04; 25.01.19;
26.01.03; 26.01.16; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
35. Vânzare en gros şi en detail a mierii şi
altor produse apicole şi a utilajelor apicole,
a băuturilor alcoolice şi nealcoolice pe bază
de miere şi/sau alte produse apicole, a
siropurilor în miere, a produselor cosmetice
pentru întreţinerea feţei, pielii şi părului pe bază
de lăptişor de matcă, ceară, polen, propolis şi
miere de albine, a produselor apicole cu scop
farmaceutic, a suplimentelor alimentare pe bază
de polen, lăptişor de matcă, miere şi propolis,
strângerea la un loc, în beneficiul terţior, a mierii
şi altor produse apicole, a băuturilor alcoolice şi
nealcoolice pe bază de miere şi/sau alte produse
apicole, a siropurilor în miere, a produselor
cosmetice pentru întreţinerea feţei, pielii şi
părului pe bază de lăptişor de matcă, ceară,
polen, propolis şi miere de albine, a produselor
apicole cu scop farmaceutic, a suplimentelor
alimentare pe bază de polen, lăptişor de matcă,
miere şi propolis (exceptînd transportul), pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
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cât mai comod, inclusiv prin magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice
(de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping), publicitate
privind produsele cosmetice pentru întreţinerea
feţei, pielii şi părului, pe bază de lăptişor de
matcă, ceară, polen, propolis şi miere de albine,
publicitate privind mierea şi alte produse apicole,
băuturile alcoolice şi nealcoolice pe bază de
miere şi/sau alte produse apicole, produsele
apicole cu scop farmaceutic şi suplimentelor
alimentare pe bază de polen, lăptişor de matcă,
miere şi propolis.

───────

(210) M 2019 07212
(151) 09/10/2019
(732) ESSENTIAL ROMPRODUCT

S.R.L.-D, COMUNA LEŢCANI NR.
136, JUDEŢ IAŞI, SAT LEŢCANI,
IAȘI, ROMANIA

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

(540)

GUSTOS un deliciu

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 25.01.05; 25.01.09

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

clase:
32. Siropuri de fructe, siropuri pentru băuturi,
sirop de migdale, siropuri pentru limonada,

siropuri pentru băuturi, sirop de coacăze
negre, siropurinon-alcoolice pentru prepararea
băuturilor, sirop de malţ pentru băuturi, siropuri
pentru pregătirea băuturilor nealcoolice, siropuri
pentru prepararea băuturilor răcoritoare, siropuri
pentru preparat ape minerale aromatizate,
siropuri pentru pregătirea băuturilor cu arome
de fructe, siropuri şi alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor, siropuri pentru
prepararea băuturilor pe bază de zer, sucuri,
băuturi nealcoolice care conţin sucuri de fructe,
băuturi nealcoolice care conţin sucuri de legume,
băuturi pe bază de sucuri de legume verzi, sucuri
carbogazoase, suc de fructe concentrat, suc de
roşii (băuturi), sucuri de legume (băuturi), sucuri
de fructe organice, sucuri de fructe gazoase,
amestec de sucuri de fructe, concentrate de
sucuri de fructe, băuturi nealcoolice cu suc de
legume, sucuri de fructe utilizate ca băuturi,
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, băuturi care
constau în principal din sucuri de fructe, băuturi
constând dintr-un amestec de fructe si sucuri de
legume, suc concentrat de fructe, suc concentrat
de fructe (nealcoolic), sucuri din concentrat de
fructe (băuturi nealcoolice), băuturi nealcoolice
cu aromă de ceai, băuturi răcoritoare pe bază
de fructe cu aromă de ceai, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi pe bază de apă care
conţin extracte de ceai.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, servicii de agenţii de
import-export, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii, actualizarea informaţiilor
publicitare într-o bază de date computerizată,
administrare în materie de activităţi de
marketing, administrare în materie de metode de
vânzare, administrare în materie de planificare
a afacerilor, administrare şi compilare de
baze de date computerizate, administrarea
afacerilor, administrarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, afaceri comerciale,
comerţ cu amănuntul si cu ridicata, comerţ si
servicii de informare a consumatorilor, compilare
computerizată a listelor cu clienţi, compilare
computerizată a listelor cu comenzi, compilare
computerizată a datelor din gestiunea stocurilor,
coordonare, pregătire şi organizare de expoziţii
şi târguri comerciale în scopuri comerciale
şi publicitare, desfăşurare de vânzări prin
licitaţie, dezvoltare de strategii şi concepte
de marketing, dezvoltarea afacerilor, difuzare
de informaţii comerciale, difuzare de informaţii
de afaceri, difuzare de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare, distribuire
de mostre în scopuri publicitare, distribuirea
de materiale promoţionale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing şi materiale
promoţionale, efectuare de cercetări de afaceri,
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efectuare de studii de piaţă, efectuarea de
estimări comerciale, efectuarea de studii de
marketing si studii de productivitate, elaborare
de date statistice comerciale, estimare în afaceri
comerciale, evaluări referitoare la aspecte
comerciale, gestiunea stocurilor, întocmire
de documente comerciale, inventariere de
mărfuri, management de afaceri comerciale,
managementul afacerilor, marketing, organizare
de competiţii si concursuri, în scopuri
comerciale, organizare de demonstraţii în
scopuri de afaceri, organizare de lansări de
produse, organizare, gestionare şi monitorizare
a vânzărilor şi a programelor promoţionale
de stimulare, organizare, gestionare şi
monitorizare a programelor de fidelizare pentru
clienţi, organizarea afacerilor, organizarea
de publicitate, organizarea si managementul
afacerilor, prezentare de produse, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, promovare,
publicitate şi marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii(publicitate), promovarea
comerciala, promovarea vânzărilor, publicitate,
publicitate online, publicitate si marketing,
realizare de material publicitar, servicii de
administrare a afacerilor, servicii de comerţ
electronic, şi anume furnizarea de informaţii
despre produse prin reţele de telecomunicaţii în
scopuri publicitare şi de vânzare.

───────

(210) M 2019 07213
(151) 09/10/2019
(732) ASOCIAŢIA EDUSOFT, STR.

MIHAI EMINESCU NR. 1, BL. A1,
ET. 3, AP. 13, JUDEŢ BACAU,
BACĂU, 600258, BACĂU,
ROMANIA

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

(540)
Programare cu răbdare

(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).

───────

(210) M 2019 07214
(151) 09/10/2019
(732) S.C. INVESTPOINT ADVISORY

S.R.L., STR. 1848, NR. 15,
CAMERA 3, BL. 7, SC. B, ET.
3, JUDEŢ TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA

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

(540)

Investpoint

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
16. Cărţi, reviste, publicaţii, tipărituri.
35. Analiză de afaceri, cercetare şi servicii de
informare, evaluări şi rapoarte efectuate de
experţi referitoare la afaceri, estimări şi evaluări
de afaceri în materie de aspecte comerciale,
servicii de consultanţă în afaceri, servicii de
publicitate şi afaceri comerciale.
36. Consultanţă imobiliară, servicii de asistenţă
şi consultanţă pentru publicitate, marketing şi
promovare, servicii de informare, consiliere
şi consultanţă financiară, organizare de studii
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de fezabilitate financiară, elaborare de studii
de fezabilitate în domeniul afacerilor, servicii
imobiliare, servicii de avaluare financiară.
42. Studii tehnice de fezabilitate.

───────

(210) M 2019 07215
(151) 09/10/2019
(732) TUDOR SIMON, BD-UL

ALEXANDRU OBREGIA NR.
25, BL. 14 A, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
BEST STUDIOS

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

9. Aplicaţie software pentru servicii de reţele
sociale prin internet, aplicaţii software, software
(programe).
35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare, servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
38. Difuzare video, servicii de videotext, servicii
de videotelefonie, servicii de videoconferinţă,
servicii de transmisie video, servicii de
comunicaţii video, servicii de încărcare video,
servicii de videotext interactive, transmisie video
prin reţele digitale, servicii de teleconferinţă şi
videoconferinţă, servicii de transmisie video la
cerere, transmitere video interactivă în reţele
digitale, servicii de difuzare video pe arii
restrânse (narrowcasting), difuzare de programe
video şi audio prin internet, furnizarea accesului
la un portal de video-sharing, transmitere de
fişiere audio, video, multimedia şi de date,
inclusiv de fişiere descărcabile şi de fişiere
difuzate într-o reţea globală de calculatoare,

transmitere pe internet de materiale video, filme,
poze, imagini, text, fotografii, jocuri, conţinut
creat de utilizatori, conţinut audio şi de informaţii,
furnizarea accesului de telecomunicaţii la
filme şi programe de televiziune, furnizat
printr-un serviciu video la cerere, transmitere
de conţinut audio şi video prin intermediul
reţelelor de calculatoare, furnizarea accesului
de telecomunicaţii la conţinut video furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicaţii
la conţinut video şi audio furnizat printr-un
serviciu online de video la cerere.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, producţie de înregistrări
video, servicii de producţie video, producţie
audio şi video şi fotografie, divertisment furnizat
prin sisteme de videotext, producţie audio,
video şi multimedia şi fotografie, furnizare de
filme, nedescărcabiie, cu ajutorul serviciilor de
transmisie video la cerere.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare
şi dezvoltare hardware şi software, crearea şi
întreţinerea website-urilor de videochat.
45. Servicii de întâlniri prin video (servicii de
reţele de socializare), servicii juridice referitoare
la exploatarea de drepturi derivate în legătură
cu producţiile de filme, de televiziune, video şi
muzicale, acordarea de drepturi de licenţă pentru
programe, producţii şi formate de televiziune,
video şi radio (servicii juridice), servicii de reţele
sociale online accesibile prin aplicaţii mobile
descărcabile, servicii de reţele de socializare
on-line, servicii de prezentare personal (servicii
de socializare), servicii matrimoniale, servicii ale
unei agenţii de însoţitori.

───────
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(210) M 2019 07216
(151) 09/10/2019
(732) SC DENIS DTH TV SRL, STR.

TRAIAN NR. 24, JUD. ARGEŞ,
PITEŞTI, ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)
KIT TV CAMION

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

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 protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 07217
(151) 09/10/2019
(732) S.C. LABORATOARELE

FARES BIO VITAL S.R.L.,
STR.PLANTELOR NR. 50, JUD.
HUNEDOARA, ORĂŞTIE, 335700,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

Fares 1929 ALGODENT

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 27.05.01;
27.07.01

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

3. Uleiuri esențiale, creme, geluri, unguente
(produse cosmetice).
5. Ceaiuri medicinale, infuzii și ceaiuri din plante
medicinale, suplimente alimentare și produse
farmaceutice din plante medicinale în orice
formă de condiționare, siropuri, tincturi, extracte,
creme, unguente, capsule, comprimate, uleiuri,
ovule, supozitoare, loțiuni, soluții și băuturi din
plante medicinale.

───────
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(210) M 2019 07218
(151) 09/10/2019
(732) NICOLAE-IANCU AVRAM, STR.

AXENTE SEVER NR. 37, JUDEȚUL
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

NUSUNTPLASTIC

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.20;
01.05.01; 27.05.01; 27.05.17

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

8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras, toate
aceste produse fiind fabricate din materiale
biodegradabile.
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,
toate aceste produse fiind fabricate din materiale
biodegradabile.
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
neprelu crată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi lut,
toate aceste produse fiind fabricate din materiale
biodegradabile.

───────

(210) M 2019 07219
(151) 09/10/2019
(732) SC OPTIC PARTNER SRL,

STR. THEODOR BURADA
NR. 38A, ET. 1, BIROU 5, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
900160, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

ENZO

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

clase:
9. Rame de ochelari, tocuri de ochelari.

───────
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(210) M 2019 07220
(151) 09/10/2019
(732) CLAUDIU NECȘULESCU, STR.

ȘTEFAN CEL MARE NR. 27,
ET. 1, AP. 1, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) SC CABINET N. D. GAVRIL SRL,
STR. ŞTEFAN NEGULESCU NR.
6A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011653

(540)

8 Mândruțe

(531) Clasificare Viena: 02.03.04; 25.01.15;
05.03.04; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:crem, auriu, verde
închis, verde deschis, gri, albastru

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor din arealul
Jidvei.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări de
birou, servicii de comeț și regruparea în avantajul
terților a produselor cuprinse în clasa 33 (cu
excepția transportului lor), pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât mai
comod, prezentarea acestora pentru vânzare
prin toate mijloacele cunoscute, inclusiv online,
organizarea de târguri, festivaluri și expoziții cu
scop comercial și publicitar.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea de spectacole,
festivaluri, expoziții cu caracter cultural și
educativ, organizarea de concursuri tematice,

organizarea și coordonarea de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri educative și
recreative, organizarea și exploatarea cluburilor
de întâlnire.

───────

(210) M 2019 07221
(151) 09/10/2019
(732) CLAUDIU NECȘULESCU, STR.

ȘTEFAN CEL MARE NR. 27,
ET. 1, AP. 1, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) SC CABINET N. D. GAVRIL SRL,
STR. ŞTEFAN NEGULESCU NR.
6A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011653

(540)

8 Mândruțe

(531) Clasificare Viena: 02.03.04; 25.01.15;
05.03.04; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:crem, auriu, verde
închis, verde deschis, gri, albastru,
vișiniu

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor din arealul
Jidvei.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări de
birou, servicii de comeț și regruparea în avantajul
terților a produselor cuprinse în clasa 33 (cu
excepția transportului lor), pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât mai
comod, prezentarea acestora pentru vânzare
prin toate mijloacele cunoscute, inclusiv online,
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organizarea de târguri, festivaluri și expoziții cu
scop comercial și publicitar.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea de spectacole,
festivaluri, expoziții cu caracter cultural și
educativ, organizarea de concursuri tematice,
organizarea și coordonarea de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri educative și
recreative, organizarea și exploatarea cluburilor
de întâlnire.

───────

(210) M 2019 07222
(151) 09/10/2019
(732) CLAUDIU NECȘULESCU, STR.

ȘTEFAN CEL MARE NR. 27,
ET. 1, AP. 1, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) SC CABINET N.D. GAVRIL SRL,
STR. ŞTEFAN NEGULESCU NR.
6A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011653, ROMANIA

(540)

Perla Transilvaniei

(531) Clasificare Viena: 05.07.10; 05.03.04;
26.04.16; 26.04.18; 27.05.02; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:crem, auriu, verde
oliv, maro

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor din arealul
Jidvei.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări de
birou, servicii de comerţ şi regruparea în
avantajul terților a produselor cuprinse în clasa
33 (cu excepţia transportului) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, prezentarea acestora pentru vânzare
prin toate mijloacele cunoscute, inclusiv online,
organizarea de târguri, festivaluri și expoziții cu
scop comercial și publicitar.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea de spectacole,
festivaluri, expoziții cu caracter cultural și
educativ, organizarea de concursuri tematice,
organizarea și coordonarea de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri educative și
recreative, organizarea și exploatarea cluburilor
de întâlnire.

───────

(210) M 2019 07226
(151) 09/10/2019
(732) GHISE DESIGN SRL, STR.

STADIONULUI NR. 8, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, RECEA, ROMANIA

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

(540)

DIVA HOME touch
the difference

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.17;
29.01.12

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

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. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ
online şi offline cu produse diverse.

───────

(210) M 2019 07227
(151) 09/10/2019
(732) S.C. MASTER AUTO GLASS

S.R.L., STR. TRAIAN VUIA NR.
2, JUD. SUCEAVA, SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

(740) MUŞAT ŞI ASOCIAŢII, B-DUL
AVIATORILOR NR.43, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BU, ROMANIA

(540)

Master autoglass

(531) Clasificare Viena: 18.01.09; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.12

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

35. Servicii de vânzare de geamuri şi/
sau parbrize pentru autovehicule, servicii
de furnizarea de informaţii comerciale prin
intermediul unui site web, servicii de publicitate,
servicii de planificare a programărilor (lucrări
de birou), managementul afacerii şi lucrări de
birou, servicii de marketing şi promovare, toate
în legătură cu serviciile de montare, înlocuire şi
alte servicii privind geamurile şi parbrizele pentru
autovehicule.

37. Servicii de montare şi înlocuire în
legătură cu geamurile şi parbrizele pentru
autovehicule, pregătirea montării şi/ sau a
înlocuirii parbrizelor şi a geamurilor de schimb
pentru autovehicule, servicii de întreţinere,
reparaţie, service, curăţare, depozitare şi
verificare a autovehiculelor şi a pieselor
acestora înaintea lucrărilor de întreţinere şi
de reparaţie, toate serviciile menţionate în
legatura cu geamurile şi parbrizele pentru
autovehicule, servicii de reparare sau întreţinere
de automobile, consiliere cu privire la întreţinerea
autovehiculelor, furnizare de informaţii privind
repararea sau întreţinerea de automobile,
instalare de folii pentru geamuri şi parbrize,
aplicarea de folie de siguranţă pe geamuri
şi parbrize, instalare de înveliţuri protectoare
pentru geamuri.
40. Nuanţare de geamuri şi parbrize pentru
autoturisme, servicii de personalizare de
autovehicule, în legătură cu geamurile şi
parbrizele pentru autovehicule.

───────

(210) M 2019 07228
(151) 09/10/2019
(732) CLAUDIU NECȘULESCU , STR.

ŞTEFAN CEL MARE NR. 27, ET. 1,
AP. 1, JUDEŢUL CONSTANŢA
, CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011653

(540)

Perla
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(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
05.07.10; 05.03.19; 26.11.03; 26.11.07;
26.11.13

(591) Culori revendicate:crem, violet închis,
verde

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări de
birou, servicii de comerț și regruparea în
avantajul terților a produselor cuprinse în clasa
33 (cu excepția transportului) pentru a permite
clienților să le vândă și să le achiziționeze cât mai
comod, prezentarea acestora pentru vânzare
prin toate mijloacele cunoscute, inclusiv online,
organizarea de târguri, festivaluri și expoziții cu
scop comercial și publicitar.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea de spectacole,
festivaluri, expoziții cu caracter cultural și
educativ,
organizarea de concursuri tematice, organizarea
și coordonarea de evenimente de degustare
de vinuri, în scopuri educative și recreative,
organizarea și exploatarea cluburilor de întâlnire.

───────

(210) M 2019 07229
(151) 09/10/2019
(732) PRANOYA DENTAL SRL,

PRELUNGIREA GHENCEA
NR. 279, ET.5, AP. 51, SECTOR
6., BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PRANOYA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.17

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

3. Paste de dinți, pastă de dinți nemedicinală,
produse pentru îngrijirea dinților, paste pentru
albirea dinților, creme pentru albirea dinților,
geluri pentru curățatea dinților, preparate pentru
curățarea dinților, produse pentru curățarea
dinților, pudră pentru curățarea dinților, produse
nemedicinale pentru curățarea dinților, preparate
de albire a dinților, preparate cosmetice pentru
îngrijirea gurii și a dinților, produse pentru
curățarea dinților și ape de gură.

───────

(210) M 2019 07230
(151) 09/10/2019
(732) CLAUDIU NECSULESCU , STR.

ŞTEFAN CEL MARE NR. 27, ET. 1,
AP. 1, JUDEŢUL CONSTANŢA
, CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011653

(540)

Perla Transilvaniei

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
05.07.10; 05.03.19; 26.11.03; 26.11.07;
26.11.13

(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
închis, auriu, maro

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări de
birou, servicii de comerț și regruparea în
avantajul terților a produselor cuprinse în clasa
33 (cu excepția transportului) pentru a permite
consumatorilor să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod, prezentarea acestora pentru
vânzare prin toate mijloacele cunoscute, inclusiv
online, organizarea de târguri, festivaluri și
expoziții cu scop comercial și publicitar.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea de spectacole,
festivaluri, expoziții cu caracter cultural și
educativ, organizarea de concursuri tematice,
organizarea și coordonarea de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri educative și
recreative, organizarea și exploatarea cluburilor
de întâlnire.

───────

(210) M 2019 07231
(151) 09/10/2019
(732) IONEL PAVEL, STR. DIMITRIE

CANTEMIR NR. 77, BL. C4, SC. F,
AP. 108, JUD. BIHOR., ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

SR SCORSEZE REACTION
Forță Mobilitate Siguranță

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.04; 26.05.04; 01.05.06;
01.05.15

(591) Culori revendicate:portocaliu ( Pantone
715C), negru (Pantone 20-0194 TPM),
alb

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

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2019 07232
(151) 09/10/2019
(732) CLAUDIU NECȘULESCU , STR.

ŞTEFAN CEL MARE NR. 27, ET. 1,
AP. 1, JUDEŢUL CONSTANŢA
, CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011653

(540)

Perla

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
05.07.10; 05.03.19; 26.11.03; 26.11.07;
26.11.13

(591) Culori revendicate:crem, auriu, grena,
verde, albastru

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări de
birou, servicii de comerț și regruparea în
avantajul terților a produselor cuprinse în clasa
33 (cu excepția transportului) pentru a permite



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
09/10/2019

consumatorului să le vadă și să le cumpere
comod, prezentarea acestora pentru vânzare
prin toate mijloacele cunoscute, inclusiv online,
organizarea de târguri, festivaluri și expoziții cu
scop comercial și publicitar.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea de spectacole,
festivaluri, expoziții cu caracter cultural și
educativ, organizarea de concursuri tematice,
organizarea și coordonarea de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri educative și
recreative, organizarea și exploatarea cluburilor
de întâlnire.

───────

(210) M 2019 07233
(151) 09/10/2019
(732) Francesc Celma i Giron, C/

ALCOLEA NR. 61, BARCELONA,
SPANIA

(740) S.C. EURORESSOURCES S.R.L.
, STR. ION CREANGA 4, AP.6,
MEDIAS, SB, ROMANIA

(540)

Fosfenismul

(531) Clasificare Viena: 26.01.05; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Publicații tipărite.

───────

(210) M 2019 07234
(151) 09/10/2019
(732) ABV BUSINESS MANAGEMENT

SRL, B-DUL PRIMAVERII NR.33,
ETAJ 1, AP. 2, BIROUL NR.
1, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ABV BUSINESS
MANAGEMENT

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

35. Managementul afacerilor, administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
45. Servicii juridice privind pregătirea
documentelor juridice, mediere, monitorizare
drepturi de proprietate intelectuală/drepturi de
autor.

───────

(210) M 2019 07235
(151) 09/10/2019
(732) SC BANDATECH SRL, DN59 KM 8

+ 550 M STANGA, JUDEŢUL TIMIŞ,
CHISODA, ROMANIA

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

(540)

bandatech

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:gri,rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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 protecţie pentru întreaga
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listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 07236
(151) 09/10/2019
(732) MIHAI-ANDREI TIU, STR.

GAVANEI NR. 86F33, COM.
CREVEDIA, JUDETUL
DAMBOVITA, SAT DIRZA,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

marketiu

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 26.05.18

(591) Culori revendicate:rosu (#AC1303), alb
(#FFFFFF), negru (#000000)

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

35. Publicitate, administrație comercială, servicii
de publicitate, organizarea de evenimente în
industrie cu scop comercial, publicitar, servicii
promovare online si offline, servicii de
consultanţă în afaceri comerciale.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea,
servicii de analiză industrială și de cercetare
industrială.

───────

(210) M 2019 07237
(151) 09/10/2019
(732) PETRICA DAN RACOTEA, STR.

PREOT DUMITRU GRECEANU
NR. 3, AP. 1, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, 507085, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Luxury Cakes by
Cristina Catrangiu

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
08.01.17

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

clase:
30. Prăjituri, tarte, prăjiturele, plăcinte,
îngheţată, iaurt îngheţat, şerbet, biscuiţi, turtă
dulce,
bomboane, praline, trufe (produse de cofetărie),
caramele (bomboane), bezele moi (produse de
cofetărie), dulciuri (produse de cofetărie)
pentru decorarea pomilor de Crăciun, nuga,
glazură de torturi, marţipan, clătite, torturi, suc de
fructe
(produse de cofetărie)., gofre, blaturi de
tort, budinci, mălai dulce, deserturi preparate
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
congelate, produse de cofetărie pe bază de
produse lactate, sosuri de fructe,
sosuri pentru îngheţată, decoraţiuni din ciocolată
pentru articole de cofetărie, decoratiuni din pastă
de
zahăr pentru articole de cofetătrie, dulciuri pentru
decorarea prăjiturilor, sandwich-uri, pizza, chifle,
pâine,
sosuri pentru salate, floricele de porumb, porumb
copt, produse de patiserie şi cofetărie, băuturi pe
bază
de ceai, ciocolată.
35. Conducerea şi administrarea afacerilor,
lucrări de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor de
cofetărie, patiserie, brutărie (cu excepţia
transportului) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le
cumpere comod, informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori),
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publicitate, publicitate online pe o reţea
de computere, distribuirea eşantioanelor.,
organizarea de expoziţii
şi târguri în scopuri comerciale, publicitare şi de
promovare, publicitate în aer liber, prezentarea
produselor în
medii de comunicare pentru retail, demonstraţii
cu produse, aranjarea vitrinelor pentru
magazine.
41. Educatie, cursuri de initiere, calificare,
specializare, cursuri si traininguri on-line,
organizare de evenimente
de divertisment, planificare de petreceri,
organizare de evenimente recreative.
43. Servicii de alimentaţie publică cu produse de
cofetărie, patiserie, brutărie, servicii oferite de
cafenea, servicii de catering de alimente şi
băuturi, servicii oferite de snack-bar-uri,
restaurante, cazare temporară, servicii de
restaurant, terasă, grădină de vară,
comandă la pachet (servicii de furnizare de
alimente şi băuturi).

───────

(210) M 2019 07238
(151) 09/10/2019
(732) Zentiva Group, a.s., STR. U

KABELOVNY NR. 130, PRAHA
10, DOLNÍ MĚCHOLUPY, 10237,
CEHIA

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

(540)
PRINDAMLO

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

5. Medicamente, preparate farmaceutice pentru
uz uman.

───────

(210) M 2019 07239
(151) 09/10/2019
(732) Zentiva Group, a.s., STR. U

KABELOVNY NR. 130, PRAHA
10, DOLNÍ MĚCHOLUPY, 10237,
CEHIA

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

(540)
PRINDAL

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

5. Medicamente, preparate farmaceutice pentru
uz uman.

───────


