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Cereri Mărci publicate în 17/07/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 04645 10/07/2019 VLADUTA LUPAU Vladuta Lupau & Rapsozii

Maramuresului

2 M 2019 05070 10/07/2019 SC APICOLA PASTORAL-
GEORGESCU SRL

APITERRA BEETOX

3 M 2019 05071 10/07/2019 MACRONET S.R.L. KINETIC BODY

4 M 2019 05072 10/07/2019 FLASHNET S.A. FLASHNET

5 M 2019 05073 10/07/2019 DEALTRIX S.R.L. La Mimi

6 M 2019 05074 10/07/2019 S.C. NOVOLINE PHARM S.R.L. urinPROTECT

7 M 2019 05075 10/07/2019 S.C. NOVOLINE PHARM S.R.L. SennACTIV

8 M 2019 05076 10/07/2019 S.C. TRENCADIS CORP S.R.L. FT FORTYPE SECURE
MESSAGING

9 M 2019 05077 10/07/2019 SC BIO EEL SRL REDMED

10 M 2019 05078 10/07/2019 MORA TV SRL Puf Puf

11 M 2019 05079 10/07/2019 GEANINA RADULESCU GEBIRA HAPPY TIME FOR
KIDS

12 M 2019 05080 10/07/2019 ALEXANDRU-EMILIAN
CIOCOIU
DENISS ANA-MARIA ADAM

NASCUT PE MOTOR

13 M 2019 05081 10/07/2019 DENISS ANA-MARIA ADAM
ALEXANDRU-EMILIAN
CIOCOIU

AVOCATUL DE SPORT

14 M 2019 05082 10/07/2019 KOVATOS LAKACS SRL SPION

15 M 2019 05083 10/07/2019 CENTRUL MEDICAL UNIREA
SRL

A ACADEMIA EUROPEANĂ
PENTRU ASISTENȚI MEDICALI

16 M 2019 05084 10/07/2019 ADRIAN DANIEL
CONSTANTINESCU

daco medical TECHNOLOGIES
www.dacomedical.ro

17 M 2019 05085 10/07/2019 SC BIOTRIO TM SRL BRAWNZA

18 M 2019 05086 10/07/2019 SC INTERSTAR CHIM SA SNOW PLATINUM WHITE

19 M 2019 05087 10/07/2019 DUMITRU SANDULACHI CORUL PASTORALA

20 M 2019 05089 10/07/2019 SC INTERSTAR CHIM SA SNOW PLATINUM COLOR

21 M 2019 05090 10/07/2019 BOGDAN MANOIU Sfinx

22 M 2019 05091 10/07/2019 PREMIER DECOR SRL pd PREMIER DECOR

23 M 2019 05092 10/07/2019 MIHAI FELICIAN HODISAN NGAGE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2019 05093 10/07/2019 MIHAI FELICIAN HODISAN N-GAGE

25 M 2019 05094 10/07/2019 SOCIETATEA ALFA OMEGA TV
PRODUCTION S.R.L.

ALFAOMEGA.TV

26 M 2019 05095 10/07/2019 SOCIETATEA ALFA OMEGA TV
PRODUCTION S.R.L.

ALFAOMEGA.TV

27 M 2019 05096 10/07/2019 Mikaela Marilena Oprisan Dal Baffo Pizzeria

28 M 2019 05097 10/07/2019 Mikaela Marilena Oprisan PANINOTECA

29 M 2019 05098 10/07/2019 GROUP IDEAL EUROPE SRL IDEAL CENTRE DE EPILARE
CU LASER

30 M 2019 05099 10/07/2019 OANA-ALEXANDRA LIUCA ZULI

31 M 2019 05100 10/07/2019 SC SMART DIESEL SRL POWER PLUS

32 M 2019 05101 10/07/2019 GEORGE-CĂTĂLIN STOIAN
ANDREI STOIAN

Josi Gusturi Bucovinene

33 M 2019 05102 10/07/2019 GEORGE-CĂTĂLIN STOIAN
ANDREI STOIAN

Josi Telemea Moldoveneasca

34 M 2019 05103 10/07/2019 RAREȘ STOICA Sufletească

35 M 2019 05104 10/07/2019 SC EUROMOBILA PROD SRL EMO

36 M 2019 05105 10/07/2019 SC SMILE DENT SRL SMILE

37 M 2019 05106 10/07/2019 SC EUROMOBILA PROD SRL EMO FABRICA DE CANAPELE
EUROMOBILA

38 M 2019 05107 10/07/2019 SIMONA DUNĂRINȚU SENOLOGICA
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(210) M 2019 04645
(151) 10/07/2019
(732) VLADUTA LUPAU, STR. 22

DECEMBRIE 1989 NR. 44B,
JUDEȚUL SALAJ, SIMLEU
SILVANIEI, SĂLAJ, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN
SRL, STR. ŢEPEŞ VODĂ, NR.
130, ET. 1, AP. C1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Vladuta Lupau &

Rapsozii Maramuresului
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Divertisment, activități culturale, organizarea
și susținerea de concerte, servicii de
discotecă, servicii de divertisment, servicii de
compoziție muzicală, producția de muzică,
organizare de baluri, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), planificarea de petreceri
(divertisment), prezentarea prestațiilor live,
servicii de studiouri de înregistrare, producția de
spectacole, compunerea de melodii.

───────

(210) M 2019 05070
(151) 10/07/2019
(732) SC APICOLA PASTORAL-

GEORGESCU SRL, SOS.
GIURGIULUI NR. 290E, JUDETUL
ILFOV, COMUNA JILAVA,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEȘTI NR. 11, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
APITERRA BEETOX

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.

───────

(210) M 2019 05071
(151) 10/07/2019
(732) MACRONET S.R.L., STR. TUDOR

VLADIMIRESCU NR. 73, COMUNA
DIOSIG, JUDEŢ BIHOR, SAT
DIOSIG, 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)
KINETIC BODY

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

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

───────
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(210) M 2019 05072
(151) 10/07/2019
(732) FLASHNET S.A., STR.

FUNDATURA HARMANULUI NR.
4A, JUDEŢ BRAŞOV, BRAŞOV,
500240, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

FLASHNET

(531) Clasificare Viena: 01.13.15; 29.01.04;
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
38. Servicii de acces şi de legătură către
internet, servicii de pagini web, transferul
electronic de date, imagini şi documente
prin terminale de computer şi alte sisteme
de reţea, comunicări de date şi comunicări
vocale, servicii de poştă electronică, primirea,
intrarea şi transmiterea de date şi informaţii
prin orice aparat electronic, telegrafic sau de
telecomunicaţie sau prin computere, telegraf,
fibre optice, radio, e-mail, televiziune, fax,
microunde, laser sau satelit, furnizarea de
timp de acces la internet şi la alte sisteme
electronice şi baze de date în reţea, primirea,
stocarea, transmiterea, interconectarea de reţele
(networking) sau achiziţionarea de informaţii
din baze de date, servicii fre navigare pe
web (web browser), transmitere de mesaje
şi imagini prin intermediul unei reţele de
computere, servicii de e-mail, transmisia şi
recepţia de imagine şi date de informaţie,
servicii de consultanţă referitoare la problem
de reţele electronice (internet, telefoane mobile
şi televiziune interactivă), servicii de consiliere
în probleme de tranzacţii electronice efectuate
pe internet între terţi, servicii de consiliere
referitoare la toate cele de mai sus.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, inclusiv
toată gama de servicii web şi internet,
precum şi servicii de/cercetare şi de creaţie

referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calcu,
înmagazinarea electronică şi recuperarea
datelor şi documentelor, operarea de motoare de
căutare.

───────

(210) M 2019 05073
(151) 10/07/2019
(732) DEALTRIX S.R.L., STR.

LUCEAFARULUI NR. 6, BL. A2, SC.
A, ET. 2, AP. 9, JUDEŢ VÂLCEA,
RAMNICU VALCEA, VALCEA,
ROMANIA

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

(540)
La Mimi

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 05074
(151) 10/07/2019
(732) S.C. NOVOLINE PHARM S.R.L.,

STR. ISACCEI NR. 7, CAMERA
NR. 1, BL. I2, SC. A, PARTER,
AP. 1, 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)

urinPROTECT

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 26.04.01; 26.04.18

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 05075
(151) 10/07/2019
(732) S.C. NOVOLINE PHARM S.R.L.,

STR. ISACCEI NR. 7, CAMERA
NR. 1, BL. I2, SC. A, PARTER,
AP. 1, 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)

SennACTIV

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 26.04.01;
26.04.18; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 05076
(151) 10/07/2019
(732) S.C. TRENCADIS CORP S.R.L.,

STR. MARGEANULUI NR. 3D,
JUDEŢ MARAMURES, BAIA
MARE, MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

FT FORTYPE
SECURE MESSAGING

(531) Clasificare Viena: 07.01.06; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
9. Software pentru mesagerie on-line, software
de mesagerie instantanee descărcabilă,
software pentru servicii de poştă electronică
şi mesagerie electronică, terminale securizate
pentru tranzacţii electronice, software pentru
facilitarea tranzacţiilor securizate cu cărţi de
credit.
38. Servicii de mesagerie, servicii de mesagerie
electronică, servicii de poştă electronică
securizată, transmisie securizată de date, sunete
sau imagini, servicii de transmisie securizată
de date, sunete şi imagini, furnizare de
acces la distanţă securizat pentru utilizatori,

prin internet, la reţele de calculator private,
furnizarea de servicii de protocol de aplicaţii
fără fir inclusiv pentru cei care folosesc un
canal de comunicaţii secutizat, furnizarea de
telecomunicaţii wirless prin intermediul reţelelor
de comunicaţie electronică.
42. Proiectare şi dezvoltare de software
pentru mesagerie instantanee, dezvoltare de
programe software pentru operaţiuni securizate
în reţea, furnizare de telecomunicaţii wirless prin
intermediul reţelelor de comunicaţie electronică.

───────

(210) M 2019 05077
(151) 10/07/2019
(732) SC BIO EEL SRL, STR. BEGA NR.

5, JUD. MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

REDMED

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 26.04.01; 26.04.16; 26.11.12

(591) Culori revendicate:roşu, verde, alb
(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 si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2019 05078
(151) 10/07/2019
(732) MORA TV SRL, STR. VASILE

LUPU NR. 134, BIROURILE 2, 3 SI
8, PARTER, JUDEŢ IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

Puf Puf

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 26.13.01

(591) Culori revendicate:maro (Pantone
1815C), roşu (Pantone 186C), roz
(Pantone 212C), roz (Pantone 211C),
galben (Pantone 7404C), albastru
(Pantone 2736C), albastru (Pantone
2995C), albastru (Pantone 204C), gri
(Pantone 656C)

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,

distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau constrolul energiei electrice, aparate pentru
înregistarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compactdiscuri,
DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrarea a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor, toate
acestea în domeniul educaţiei şi divertismentului
pentru copii.
16. Publicaţii tipărite în domeniul educaţiei şi
divertismentului pentru copii.
41. Educaţie, furnizare de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, toate acestea în
domeniul educaţiei şi divertismentului pentru
copii.

───────

(210) M 2019 05079
(151) 10/07/2019
(732) GEANINA RADULESCU, STR.

GAROFITEI NR. 22F, JUDEŢUL
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(540)
GEBIRA HAPPY
TIME FOR KIDS

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

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

───────
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(210) M 2019 05080
(151) 10/07/2019
(732) ALEXANDRU-EMILIAN CIOCOIU,

STR. TULCEA NR. 2, BL. 2B,
SC. B, ET. 2, AP. 56, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA
DENISS ANA-MARIA ADAM,
INTRAREA RECONSTRUCTIEI
NR. 1, BL. 24, SC. 6, ET. 9, AP.
258, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
NASCUT PE MOTOR

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
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 05081
(151) 10/07/2019
(732) DENISS ANA-MARIA ADAM,

INTRAREA RECONSTRUCTIEI
NR. 1, BL. 24, SC. 6, ET. 9, AP.
258, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
ALEXANDRU-EMILIAN CIOCOIU,
STR. TULCEA NR. 2, BL. 2B,
SC. B, ET. 2, AP. 56, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
AVOCATUL DE SPORT

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
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 05082
(151) 10/07/2019
(732) KOVATOS LAKACS SRL,

STR. SÂNTIMBRU NR. 1,
JUDEŢUL HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, 535600, HARGHITA,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

SPION

(531) Clasificare Viena: 02.01.05; 02.01.23;
27.05.02; 27.05.17; 27.05.25

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

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

───────
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(210) M 2019 05083
(151) 10/07/2019
(732) CENTRUL MEDICAL UNIREA

SRL, BD. ION IONESCU DE
LA BRAD NR. 5B, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

A ACADEMIA
EUROPEANĂ PENTRU
ASISTENȚI MEDICALI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.21;
27.05.25; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
marketing, marketing prin televiziune, radio,
telecomunicații, e-mail și internet sau orice altă
platformă electronică interactivă, administrarea
comerciala a licentelor produselor si a serviciilor
pentru terti, raspandirea materialelor publicitare,
cercetări de afaceri, închiriere de echipamente
de birou, recrutare de locuri de muncă,
consultanță de recrutare a forței de muncă,
servicii de birouri de ocupare a forței de
muncă, consiliere pentru ocuparea forței de
muncă, servicii caritabile, și anume organizarea
și desfășurarea programelor de voluntariat și
a proiectelor de servicii comunitare, toate cele
menționate mai sus sunt furnizate și online
prin intermediul internetului sau al oricărei alte
platforme electronice interactive.
41. Servicii de educatie, furnizarea de formare,
activitati culturale, servicii caritabile, și anume
educație,
formare și monitorizare academică, organizarea
de cursuri, seminarii și evenimente ceremoniale,
organizare

de conferințe, expoziții și concursuri, realizare,
coordonare și organizare de conferințe,
congrese și
simpozioane, servicii de formare profesională în
domeniul medical, publicare de texte medicale,
consiliere
în materie de pregătire medicală, furnizare de
cursuri de instruire în domeniul medical, realizare
de cursuri
de formare continuă în medicină, proiectare
de filme cinematografice în scopuri medicale,
servicii de
instruire în domeniul medical, coordonare de
seminarii de instruire pe probleme medicale,
publicare de lucră
ri științifice privind tehnologia medicală,
organizare de conferințe și simpozioane cu
scop educativ în domeniul medical, servicii de
instruire în domeniul tulburărilor medicale și
tratamentelor aferente, servicii educative pentru
adulți în domeniul medicinei, instruire și pregătire
în domeniul medical, organizare de seminarii și
congrese în domeniul medicine, publicare de
jurnale, cărți și manuale în domeniul medicine,
servicii
educative și de instruire, furnizare de informații
cu privire la prevenirea diferitelor boli (instruire).
42. Cercetare medicală, servivii oferite de
laboratoare medicale, servicii nemedicale de
imagistică cu ultrasunete, investigații științifice în
scopuri medicale, servicii de cercetare medicală
și farmaceutică, stocare electronică de dosare
medicale, cercetare științifică în scop medical,
elaborare de programe pentru calculator în
domeniul medical, proiectare și dezvoltare
de tehnologie medicală, cercetare biologică,
cercetare clinică și cercetare
medicală, analiza serului uman pentru cercetări
medicale, analiza țesuturilor umane pentru
cercetări
medicale, furnizarea de informații despre
cercetarea științifică și medicală în domeniul
farmaceutic și al
studiilor clinice, cercetare științifică cu scopuri
medicale în domeniul bolilor canceroase.
44. Servicii medicale și servicii conexe activității
medicale, servicii de îngrijire mentală, servicii de
igienă şi
de îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale, servicii farmaceutice, servicii de
consultanță în
vederea pierderii în greutate, consultanță privind
îngrijirea sănătății, analiza serului uman pentru
tratamente medicale, analiza țesuturilor umane
pentru tratament medical, recoltarea și
conservarea
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sângelui uman, servicii de scanare cu
colonoscopie, efectuarea examenelor medicale,
servicii de depistare a
diabetului, servicii dermatologice pentru tratarea
afecțiunilor pielii, testare genetică în scopuri
medicale,
servicii medicale oferite de clinici medicale,
servicii de analize medicale, servicii spitalicești,
servicii de
tratament de fertilitate pentru persoane, servicii
de chirurgie oculară cu laser, asistență medicală,
servicii
medicale și pentru sănătate referitoare la ADN,
genetică și testarea genetică, consultanță privind
asistența medicală oferită de doctori și de
alt personal medical specializat, consultații
medicale, servicii oferite de
laboratoare medicale pentru analiza probelor
de sânge recoltate de la pacienți, depistare
medicală
(screening) referitoare la cord, servicii de analize
medicale pentru boli cardiovasculare, servicii
medicale în
domeniul diabetului, servicii medicale în
domeniul nefrologiei, servicii medicale în
domeniul oncologiei,
servicii de tratament medical, servicii de
furnizare de informații medicale, furnizare de
informații și noutăți în domeniul medicinei.

───────

(210) M 2019 05084
(151) 10/07/2019
(732) ADRIAN DANIEL

CONSTANTINESCU, STR.
SOLDAT MIHAILA RADU NR. 9, ET.
1, AP. 2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

daco medical
TECHNOLOGIES

www.dacomedical.ro

(531) Clasificare Viena: 24.07.01; 24.07.23;
24.13.17; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
35. Servicii de import aparatură şi dispozitive
medicale.
39. Distribuţie (trasnport) aparatură şi
dispozitive medicale.
41. Instruire.

───────

(210) M 2019 05085
(151) 10/07/2019
(732) SC BIOTRIO TM SRL, STR.

MARTIR ION MIRON NR. 39,
JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300550, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
BRAWNZA

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

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

───────

(210) M 2019 05086
(151) 10/07/2019
(732) SC INTERSTAR CHIM SA, BD.

BASARABIA 256, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL.
17, SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 041256,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SNOW PLATINUM WHITE

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.24;
29.01.13

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

clase:
3. Preparate pentru albit și alte substanțe pentru
spălat, preparate pentru curățare, lustruire,
degresare și șlefuire.

───────

(210) M 2019 05087
(151) 10/07/2019
(732) DUMITRU SANDULACHI, STR.

MIHAIL KOGĂLNICEANU NR.
23, BL. P5, AP. 15, JUDEŢUL
VRANCEA, FOCŞANI , VRANCEA,
ROMANIA

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

(540)

CORUL PASTORALA

(531) Clasificare Viena: 02.03.04; 02.03.26;
26.01.04; 26.01.14; 26.01.18

(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).

───────
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(210) M 2019 05089
(151) 10/07/2019
(732) SC INTERSTAR CHIM SA, B-

DUL. BASARABIA 256, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL.
17, SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 041256,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SNOW PLATINUM COLOR

(531) Clasificare Viena: 26.04.02; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, alb, negru, gri,
galben, verde, albastru

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

3. Preparate pentru albit și alte substanțe pentru
spălat, preparate pentru curățare, lustruire,
degresare și șlefuire.

───────

(210) M 2019 05090
(151) 10/07/2019
(732) BOGDAN MANOIU, STR.

CHEMIN DU RUSSEL NR. 1,
SWITZERLAND, SAINT-SULPICE,
1025, ELVEȚIA

(740) COSMOVICI ŞI ASOCIATII SRL ,
STR. TACHE IONESCU NR. 5, ET.
3, AP. 13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Sfinx

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

32. Apă (băuturi), apă plată, apă carbogazoasă,
apă minerală, băuturi nealcoolice.

───────

(210) M 2019 05091
(151) 10/07/2019
(732) PREMIER DECOR SRL, STR.

CALEA LUI TRAIAN NR. 147,
PARTER, UNITATEA NR. 113, BL.
D2, JUDEȚUL VALCEA, RÂMNICU
VÂLCEA, VALCEA, 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)

pd PREMIER DECOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.04.01; 26.04.18

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

35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse din producţie proprie şi
a unor terţi (exceptând transportul lor), pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de 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, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin
intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-
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line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, servicii de
amenajări interioare, servicii de design interior și
servicii conexe de informare și consiliere, design
de decoraţiuni interioare.

───────

(210) M 2019 05092
(151) 10/07/2019
(732) MIHAI FELICIAN HODISAN, STR.

SALCÂMILOR NR. 1, JUDEŢUL
BIHOR, ALESD, BIHOR, ROMANIA

(540)
NGAGE

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

9. Aparate și instrumente utilizate în știință,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare și învățare,
aparate și instrumente pentru conducerea,
distribuția, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea și reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compactdiscuri,
DVD-uri și alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcționează cu fise, case de marcat, mașini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
și calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și de sport, decorațiuni pentru pomul
de Crăciun.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări 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) M 2019 05093
(151) 10/07/2019
(732) MIHAI FELICIAN HODISAN, STR.

SALCÂMILOR NR. 1, JUDEŢUL
BIHOR, ALESD, BIHOR, ROMANIA

(540)
N-GAGE

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

9. Aparate și instrumente utilizate în știință,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare și învățare,
aparate și instrumente pentru conducerea,
distribuția, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea și reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compactdiscuri,
DVD-uri și alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcționează cu fise, case de marcat, mașini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
și calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și de sport, decorațiuni pentru pomul
de Crăciun.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări 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.

───────
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(210) M 2019 05094
(151) 10/07/2019
(732) SOCIETATEA ALFA OMEGA

TV PRODUCTION S.R.L., STR.
AUREL POP NR. 8, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

ALFAOMEGA.TV

(531) Clasificare Viena: 24.17.25; 27.05.01;
27.05.17; 24.17.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
7683C), albastru închis (Pantone
534C), roșu (Pantone 3546C)

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

35.  Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.

───────

(210) M 2019 05095
(151) 10/07/2019
(732) SOCIETATEA ALFA OMEGA

TV PRODUCTION S.R.L., STR.
AUREL POP NR. 8, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

ALFAOMEGA.TV

(531) Clasificare Viena: 24.17.02; 24.17.25;
26.01.03; 26.01.18; 29.01.12

(591) Culori revendicate:alb, albastru
(Pantone Cool Gray 1C)

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

35.  Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.

───────
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(210) M 2019 05096
(151) 10/07/2019
(732) Mikaela Marilena Oprisan, STR.

ROTUNDA, NR. 10, BL. Y2A, SC.
2, AP. 71, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Dal Baffo Pizzeria

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 09.07.19;
02.09.12; 26.01.16

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

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

───────

(210) M 2019 05097
(151) 10/07/2019
(732) Mikaela Marilena Oprisan, STR.

ROTUNDA, NR. 10, BL. Y2A, SC.
2, AP. 71, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PANINOTECA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.03;
26.07.04

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

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

───────

(210) M 2019 05098
(151) 10/07/2019
(732) GROUP IDEAL EUROPE SRL,

STR. URANUS, NR. 100, BL. 53,
PARTER, SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

IDEAL CENTRE DE
EPILARE CU LASER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
26.01.18; 26.01.16

(591) Culori revendicate:mov, gri
(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.

───────
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(210) M 2019 05099
(151) 10/07/2019
(732) OANA-ALEXANDRA LIUCA, STR.

PANDURI NR. 74, SAT UNIREA,
JUD. VRANCEA, ODOBEȘTI,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

ZULI

(531) Clasificare Viena: 26.05.01; 26.05.12;
29.01.12; 27.05.01

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

clase:
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, instalaţii.
40. Prelucrarea materialelor.

───────

(210) M 2019 05100
(151) 10/07/2019
(732) SC SMART DIESEL SRL, STR.

DUNĂRII NR. 1A, JUDEŢUL ARAD,
CHISINEU CRIS, ARAD, ROMANIA

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

(540)

POWER PLUS

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

clase:
4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi fitile pentru iluminat (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 05101
(151) 10/07/2019
(732) GEORGE-CĂTĂLIN STOIAN,

STR. BECĂȚEI NR. 4, BL. R4,
SC. C, ET. 9, AP. 159, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ANDREI STOIAN, STR. BABA
NOVAC NR. 19A, BL. BELVEDERE,
SC. 3, ET. 9, AP. 86, SECTOR
3, BUCUREȘTI, 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)

Josi Gusturi Bucovinene

(531) Clasificare Viena: 03.04.02; 03.04.13;
03.04.24; 25.01.19; 27.05.01

(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.

───────

(210) M 2019 05102
(151) 10/07/2019
(732) GEORGE-CĂTĂLIN STOIAN,

STR. BECĂȚEI NR. 4, BL. R4,
SC. C, ET. 9, AP. 159, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ANDREI STOIAN, STR. BABA
NOVAC NR. 19A, BL. BELVEDERE,
SC. 3, ET. 9, AP. 86, SECTOR
3, BUCUREȘTI, 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)

Josi Telemea Moldoveneasca

(531) Clasificare Viena: 19.03.25; 19.01.04;
19.01.25; 03.04.02; 03.04.13; 03.04.24;
09.01.09; 05.05.20

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

29. Lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse
lactate.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
10/07/2019

(210) M 2019 05103
(151) 10/07/2019
(732) RAREȘ STOICA, STR. PETRU

ARON NR. 26B, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP.
31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Sufletească

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

33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2019 05104
(151) 10/07/2019
(732) SC EUROMOBILA PROD SRL,

ȘOS. BUCUREȘTI NR. 122A, JUD.
GIURGIU , GIURGIU, 080303,
GIURGIU, ROMANIA

(540)

EMO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru
(HEX=#032FFF, HEX=#003697),
roșu (HEX=#F90202), verde
(HEX=#159E26), gri (HEX=#FCFDF6)

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

20. Taburete mobile (mobilier), mobilier din
piele, unități de mobilier, mobilier din lemn,
fotolii rabatabile (mobilier), uși de mobile, mobile
de birou, dulapuri (mobilier), mobilier școlar,
rafturi de mobile, scrinuri (mobilier), tejghele
(mobilier), mobilier metalic, mobilier combinat,
mobilier încastrat, birouri (mobilier), scaune
înalte (mobilier), dulapuri ca mobilier, sertare
pentru mobilier, mobilier pentru depozitare,
birouri modulare (mobilier), mobilier din sticlă,
mobilă și mobilier, elemente de mobilier, mobilier
pentru dormitor, rafturi modulare (mobilier),
mobilier pentru șezut, sertare (piese de
mobilier), suporturi de cărți (mobilier), rafturi
din lemn (mobilier), mese de toaletă (mobilier),
mobilier încastrat pentru dormitor, unități de
colț (mobilier), piese de mobilier nemetalice,
uși de mobilier (nemetalice), suporturi (mobilier)
pentru televizoare, picioare de sprijin (mobilier),
suporturi pentru haine (mobilier), dulapuri pentru
papetărie (mobilier), rafturi (mobilier) din lemn,
uși glisante pentru mobilier, mânere nemetalice
pentru mobilier, mobilier casnic confecționat
din lemn, uși din sticlă pentru mobilier, piese
de asamblare pentru mobilier, uși din lemn
pentru mobilier, scaune ca mobilier de birou,
mobilier pentru cameră de zi, mobilier pentru
casă, birou și grădină, stații de lucru pentru
calculator (mobilier), paturi-canapea, fotolii,
fotolii rabatabile, fotolii umplute cu polistiren
(fotolii pară, fotolii puf), perne pentru fotolii.
24. Material textil (velur) pentru mobilier,
materiale țesute pentru mobilier, materiale textile
pentru mobilier, țesături pentru mobilier și
tapițerii, materiale textile folosite la fabricarea
mobilierului, materiale textile pentru fabricarea
obiectelor și accesoriilor de mobilier, materiale
țesute pentru fotolii, materiale textile utilizate
pentru acoperirea fotoliilor.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de mobilier.
42. Proiectare piese de mobilier, design de
mobilier de birou.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
10/07/2019

(210) M 2019 05105
(151) 10/07/2019
(732) SC SMILE DENT SRL, STR.

ANASTASIE PANU, NR. 28-40,
JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

SMILE

(531) Clasificare Viena: 02.03.01; 02.03.23;
02.01.01; 02.01.23; 14.05.21; 27.05.01;
29.01.13

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

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

───────

(210) M 2019 05106
(151) 10/07/2019
(732) SC EUROMOBILA PROD SRL,

ȘOS. BUCUREȘTI NR. 122A, JUD.
GIURGIU , GIURGIU, 080303,
GIURGIU, ROMANIA

(540)

EMO FABRICA DE
CANAPELE EUROMOBILA

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru
(HEX=#00ADEE, HEX=#414296,
HEX=#344284), roșu (HEX=#EB322B),
verde (HEX=#01A55E, HEX=#4F907F),
alb (HEX=#FEFEFE)

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

20. Taburete mobile (mobilier), mobilier din
piele, unități de mobilier, mobilier din lemn,
fotolii rabatabile (mobilier), uși de mobile, mobile
de birou, dulapuri (mobilier), mobilier școlar,
rafturi de mobile, scrinuri (mobilier), tejghele
(mobilier), mobilier metalic, mobilier combinat,
mobilier încastrat, birouri (mobilier), scaune
înalte (mobilier), dulapuri ca mobilier, sertare
pentru mobilier, mobilier pentru depozitare,
birouri modulare (mobilier), mobilier din sticlă,
mobilă și mobilier, elemente de mobilier, mobilier
pentru dormitor, rafturi modulare (mobilier),
mobilier pentru șezut, sertare (piese de
mobilier), suporturi de cărți (mobilier), rafturi
din lemn (mobilier), mese de toaletă (mobilier),
mobilier încastrat pentru dormitor, unități de
colț (mobilier), piese de mobilier nemetalice,
uși de mobilier (nemetalice), suporturi (mobilier)
pentru televizoare, picioare de sprijin (mobilier),
suporturi pentru haine (mobilier), dulapuri pentru
papetărie (mobilier), rafturi (mobilier) din lemn,
uși glisante pentru mobilier, mânere nemetalice
pentru mobilier, mobilier casnic confecționat
din lemn, uși din sticlă pentru mobilier, piese
de asamblare pentru mobilier, uși din lemn
pentru mobilier, scaune ca mobilier de birou,
mobilier pentru cameră de zi, mobilier pentru
casă, birou și grădină, stații de lucru pentru
calculator (mobilier), paturi-canapea, fotolii,
fotolii rabatabile, fotolii umplute cu polistiren
(fotolii pară, fotolii puf), perne pentru fotolii.
24. Material textil (velur) pentru mobilier,
materiale țesute pentru mobilier, materiale textile
pentru mobilier, țesături pentru mobilier și
tapițerii, materiale textile folosite la fabricarea
mobilierului, materiale textile pentru fabricarea
obiectelor și accesoriilor de mobilier, materiale
țesute pentru fotolii, materiale textile utilizate
pentru acoperirea fotoliilor.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de mobilier.
42. Proiectare piese de mobilier, design de
mobilier de birou.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
10/07/2019

(210) M 2019 05107
(151) 10/07/2019
(732) SIMONA DUNĂRINȚU, STR.

ECOULUI NR. 51, JUDEȚUL TIMIȘ,
GIROC, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA TUDOR
ICLANZAN, PIAŢA VICTORIEI NR.
5, SC. D, AP. 2, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300030, ROMANIA

(540)
SENOLOGICA

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

44. Servicii medicale.
───────



LISTA  CONTINAND  CERERILE  DE INREGISTRARE MARCA 

PROVENITE  DIN  CONVERSIA  CERERILOR   DE  MARCA  
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(151) 27/02/2008
(732) Rockstar, Inc.

, 4730 S. FORT APACHE ROAD
SUITE 300, NEVADA
, LAS VEGAS, 89147, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) RATZA & RATZA SRL, B-DUL
A. I. CUZA NR. 52-54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011056, RO.BU,
ROMANIA

(540)
ROCKSTAR PUNCHED

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

32. Bere, ape minerale gazoase şi plate şi
alte băuturi non-alcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri din fructe, siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor, băuturi pentru sportivi şi
băuturi energizante.

───────

(210) M 2019 04780
(151) 08/01/2010
(732) Rockstar, Inc.

, 4730 S. FORT APACHE ROAD
SUITE 300, NEVADA
, LAS VEGAS, 89147, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) RATZA & RATZA SRL, B-DUL
A. I. CUZA NR. 52-54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011056, RO.BU,
ROMANIA

(540)
ROCKSTAR RECOVERY

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

32. Băuturi pentru sportivi, şi anume băuturi
energizante.

───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri de Conversie

(210) M 2019 04779



ERATA 

 

 Referitor la cererea de inregistrare marca M 2019 

05042 publicata in BOPI din data de 16.07.2019, dintr-o 

eroare materiala nr. clasei de produse a fost mentionat 

gresit, corect fiind: 

Clasa 25: Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi pentru 

acoperirea capului. 


