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13/12/2019-15/12/2019
Cereri Mărci publicate în 20/12/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 08855

(151)
13/12/2019

(732)
SC AZUR S.A.

(540)
1 PRODUCĂTOR DE LACURI ȘI
VOPSELE ROMANIA

2 M 2019 08948

13/12/2019

SC ANDAGRO LAND SRL

ANDAGRO

3 M 2019 08949

13/12/2019

OCTAVIAN FLORIN
PARASCHIV

PHARMA ONE health for the
future

4 M 2019 08950

13/12/2019

Valentin Silviu Matei

BGTB

5 M 2019 08951

13/12/2019

S.C. FLD PROFESSIONAL
S.R.L.

GARAGE ARTIZANAL LOCAL
VOCAL

6 M 2019 08952

13/12/2019

SC ERATA IMPEX SRL

EXPRESS CAR WASH

7 M 2019 08953

13/12/2019

HEATERS ONLINE S.R.L.

Qsmart

8 M 2019 08954

13/12/2019

IRINA ADRIANA SCHROTTER

ROMANIAN FASHION WEEK

9 M 2019 08955

13/12/2019

MIHAI-IONUŢ DRĂGULIN

TARAFUL DE LA IANCU JIANU

10 M 2019 08956

13/12/2019

ZDROVIT ROMANIA SRL

Divenoxin

11 M 2019 08957

13/12/2019

SC SALCONSERV FOOD SRL

Verdino PLANT-BASED

12 M 2019 08958

13/12/2019

GEORGE-DRAGOS DAVID

OUSHA

13 M 2019 08959

13/12/2019

FEDERATIA SALARIATILOR
UNIUNEA SINDICATELOR
DIN ADMINISTRATIA PUBLICA POLITISTILOR LOCALI DIN
CENTRALA SI LOCALA DIN
ROMANIA
ROMANIA COLUMNA

14 M 2019 08960

13/12/2019

SC VIE VIN SEGARCEA SRL

BANU' MIHAI CUVÉE

15 M 2019 08961

13/12/2019

NUCA ORGANIC SRL

nuca organic

16 M 2019 08962

13/12/2019

DANIELA ROXANA GRAMA
ADRIAN DUMITRU GRAMA

Zen ART deco Transformă orice
casă în ACASĂ

17 M 2019 08963

13/12/2019

SMITH & SMITH SRL

ASIA TRANSFER

18 M 2019 08964

13/12/2019

DANIELA ROXANA GRAMA
ADRIAN DUMITRU GRAMA

SICURO SLIM

19 M 2019 08965

13/12/2019

CAMOUR SRL

CAMOUR

20 M 2019 08967

13/12/2019

DIVISAN USPEH SRL

paffos

21 M 2019 08968

14/12/2019

TERASTEEL SA

Lead by TeraSteel

22 M 2019 08969

15/12/2019

RAMONA IOANA BRUYNSEELS POT - PENTRU OAMENI ȘI
ȚARĂ -

23 M 2019 08971

15/12/2019

ANDREI TARNOVSCHI

2

TARNOVSKI Live Brands
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 08855
13/12/2019
SC AZUR S.A., STR.
CONSTRUCTORILOR NR. 3-5,
JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300571,
TIMIȘ, ROMANIA
CABINET CECIU GABRIELA
CONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII
INTELECTUALE, STR. MARTIR
LEONIDA BANCIU NR. 6, AP. 6,
JUD. TIMIS, TIMISOARA, 300024,
TIMIȘ, ROMANIA

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 08948
13/12/2019
SC ANDAGRO LAND SRL, ALEEA
SANDULEȘTI NR. 5, BL. E15, ET.
1, AP. 8, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - BIONPI, CALEA
DOROBANŢILOR, NR.126-130,
BL.8, SC.A, ET.9, AP.50, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 010577, ROMANIA

ANDAGRO

1 PRODUCĂTOR DE LACURI
ȘI VOPSELE ROMANIA
(531)

Clasificare Viena: 29.01.04; 29.01.06;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.02.07;
27.07.01
(591) Culori revendicate:albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și alte
produse de umplere, compost, gunoi de grajd,
îngrășăminte.
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.

(531)

Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.06; 27.05.17;
15.01.22
(591) Culori revendicate:galben, auriu, negru,
gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Estimări/expertize
comerciale
pentru
consumatori, difuzare (distribuire) de eșantioane
și materiale publicitare(broșuri, prospecte,
imprimate), servicii de agenții de export-import
de produse din categoria mașini agricole,
organizare de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare pe teme de utilaje agricole,
cercetarea pieței, cercetări pentru afaceri,
compilarea informațiilor în fișiere electronice,
vânzarea produseior din domeniul mașinilor,
utilajelor și echipamentelor agricole prin magazin
on-line, prezentarea produseior, din domeniul
mașinilor, utilajelor, echipamentelor agricole,
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amanuntul, vânzări en-gros,
regruparea produselor din domeniul mașinilor,
utilajelor, echipamentelor agricole în avantajul
terților (cu excepția transportului lor) permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amanuntul și cu ridicata pentru
articoie de utilaje, mașini și echipamente
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agricole de grădinărit, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul și cu
ridicata, administrarea afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata și cu amănuntul, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu utilaje agricole, servicii de procesare
a datelor on-line, furnizare de informații online, de afaceri și comerciale, servicii on-line
de colaborări de afaceri în rețea, difuzare de
materiale publicitare pentru terți, printr-o rețea
de comunicații on-line pe internet, servicii de
colectare computerizată a datelor la punctui de
vânzare pentru comercianții cu amănuntul.
39. Transport și depozitare de utilaje, mașini și
echipamente agricole.
42. Servicii de testare, de control al calității
pentru utilaje agricole, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologia pentru tranzacții
de comerț electronic.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 08949
13/12/2019
OCTAVIAN FLORIN PARASCHIV,
STR. SIBIU NR. 37, BL. Z13,
SC. 1, ET. 7, AP. 43, SECTOR
6, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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.
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.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de comerț cu produse farmaceutice,
medicamente, produse medicale și produse
cosmetice, aparatură medicală, produse de
curățenie și igienizare, consumabile pentru
laboratoare medicale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 08950
13/12/2019
Valentin Silviu Matei, STR.
ALEEA NARCISELOR NR. 3,
JUD. MUREȘ, SANGIORGIU
DE MUREȘ, 547530, MUREȘ,
ROMANIA

PHARMA ONE
health for the future
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
27.05.01; 27.05.17; 26.03.04; 26.11.01;
26.11.05; 26.11.08
Culori revendicate:albastru (Pantone
2149C), albastru (Pantone 297U), roșu
(Pantone 185U)
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

BGTB
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(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Căști pentru telefoane, căști in-ear, căști
fără fir, căști pentru telefoane mobile, căști
fără fir pentru telefoane inteligente, căști
fără fir folosite cu telefoane mobile, căști
cu microfon pentru utilizare cu calculatoare,
căști de tipul mâini libere pentru telefoane
mobile, cabluri pentru transmisia de date, cabluri
pentru aparate pentru încărcarea bateriei, cabluri
usb pentru telefoane mobile, adaptoare de
gen (adaptoare de cabluri) pentru telefoane
mobile, baterii externe, încărcătoare rapide
pentru dispozitive mobile, încărcătoare de rețele
de alimentare, încărcătoare usb, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, încărcătoare de
baterii pentru telefoane, încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, încărcătoare de baterii
de telefoane mobile destinate utilizării în
vehicule, boxe portabile, boxe de calculator,
cabluri pentru boxe, boxe fără fir, boxe stereo,
boxe, suporturi pentru boxe, boxe de monitor,
boxe pentru automobile, suporturi de telefoane
mobile pentru bord, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, suporturi
de tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
suporturi pentru selfie, utilizate ca accesorii
pentru telefoane inteligente.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 08951
13/12/2019
S.C. FLD PROFESSIONAL
S.R.L., STR. PALANCA NR. 2,
CORP A, ET. P, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

GARAGE ARTIZANAL
LOCAL VOCAL
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 24.17.02
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată). (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa)
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 08952
13/12/2019
SC ERATA IMPEX SRL, STR.
OLTET NR. 29, BL. 308, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 08953
13/12/2019
HEATERS ONLINE S.R.L.,
STR. MIHAI VITEAZU NR. 408
D2, COMUNA IPOTESTI, SAT
IPOTESTI, SUCEAVA, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

EXPRESS CAR WASH
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
18.01.09; 26.01.01
(591) Culori revendicate:rosu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate şi reclamă pentru spălătorii auto
cu eutoservire, servicii de fidelizare, organizare
de promoţii pentru clienţii spălătoriilor auto.
37. Servicii de spălare de autovehicule cu
autoservire, prin acţionare cu monede şi carduri,
curăţarea şi lustruirea autovehiculelor, închiriere
de echipamente de spălare autovehicule.
───────

Qsmart
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
Culori revendicate:rosu, negru
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)
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 08954
13/12/2019
IRINA ADRIANA SCHROTTER ,
STR. ALEEA PETRU PONI NR. 3,
JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(511)

ROMANIAN FASHION WEEK
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare, servicii comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, publicitate, inclusiv publicitatea online
în reţele informatice, organizare de târguri
comerciale, organizare de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, realizare de târguri
şi expoziţii virtuale online, servicii de târguri
comerciale şi de expoziţii comerciale, organizare
de expoziţii comerciale.
41. Servicii educative, de divertisment şi
sportive, organizare de conferinţe, expoziţii şi
concursuri, coordonare de evenimente culturale,
organizare de evenimente în scopuri culturale,
realizare de expoziţii cu scopuri culturale,
activităţi de divertisment, sportive şi culturale.
44. Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni, servicii de asistenţă medicală pentru
oameni, servicii de îngrijire a animalelor,
asistenţă medicală pentru animale.
───────

M 2019 08955
13/12/2019
MIHAI-IONUŢ DRĂGULIN, STR.
GICĂ CHIREA NR. 10, JUD. OLT,
COMUNA IANCU JIANU, SAT
IANCU JIANU, OLT, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

TARAFUL DE LA
IANCU JIANU

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, servicii de comerţ cu amănuntul
online pentru muzică digitală descarcabilă,
servicii de informaţii comerciale furnizate onţine
prin internet sau o reţea globală de calculatoare,
servicii de informaţii comerciale furnizate onţine
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, publicitate, inclusiv publicitatea online
în reţele informatice, servicii de marketing,
publicitate şi promovare.
41. Servicii de divertisment prestate de cântăreţi,
divertisment muzical, servicii de divertisment.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 08956
13/12/2019
ZDROVIT ROMANIA SRL, STR.
SEVASTOPOL NR. 13-17, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Divenoxin

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
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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).
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).
10. Aparate
şi
instrumente
chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

(531)

Clasificare Viena: 05.09.19; 26.01.15;
27.05.01; 27.05.07; 27.05.08
(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, violet, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Înlocuitori de unt, înlocuitori de carne,
înlocuitori ai margarinei, înlocuitori de brânză,
înlocuitori de smântână, înlocuitori de ouă,
înlocuitori de lapte, înlocuitori de carne pe bază
de legume, alimente preparate care constau în
principal din înlocuitori de carne, frișcă vegetală.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(540)
(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 08957
13/12/2019
SC SALCONSERV FOOD SRL,
STR. DN1 KM 392 + 600, GALDA
DE JOS, JUDEŢUL ALBA,
OIEJDEA, ALBA, ROMANIA
SC CABINET ANI FUCIU SRL ,
STR. GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV,
SNAGOV, ILFOV, ROMANIA

Verdino PLANT-BASED

M 2019 08958
13/12/2019
GEORGE-DRAGOS DAVID, STR.
VIILOR MARI NR, 763, JUD.
BRASOV, SÂNPETRU, BRAȘOV,
ROMANIA
SC FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIATII SRL , STR. 9 MAI
NR. 4, SC. D, AP. 3, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, ROMANIA

OUSHA
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
01.15.24; 29.01.11
(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Aparate de distribuție a apei și instalații
sanitare, căzi de baie, căzi de baie pentru băi de
șezut, uși pentru căzile de baie.
35. Servicii de agenţii de import-export,
tranzacții comerciale cu aparate de distribuție
a apei și instalații sanitare, căzi de baie, căzi
de baie pentru băi de șezut, uși pentru căzile
de baie, încheierea de tranzacții comerciale cu
servicii de instalare, montare și întreținere a
instalațiilor sanitare și de instalare, montare și
întreținere a ușilor pentru căzile de baie.
37. Construcții, reparații, instalații, instalarea,
montarea și întreținerea instalațiilor sanitare,
instalarea, montarea și întreținerea ușilor pentru
căzile de baie.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 08959
13/12/2019
FEDERATIA SALARIATILOR
DIN ADMINISTRATIA PUBLICA
CENTRALA SI LOCALA DIN
ROMANIA COLUMNA, STR.
VESPASIAN NR. 39, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 08960
13/12/2019
SC VIE VIN SEGARCEA SRL ,
STR. PELENDAVA NR. 25, JUDEŢ
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA
SC CABINET ANI FUCIU SRL,
COMUNA SNAGOV, BL. P53, SC.A,
AP.1, JUDEŢ ILFOV, SNAGOV

UNIUNEA SINDICATELOR
POLITISTILOR
LOCALI DIN ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei şi
cercetarea şi proiectarea aferente serviciilor de
analiză şi cercetare industrială, proiectarea şi
dezvoltarea hardware şi software.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

BANU' MIHAI CUVÉE

───────
(531)

Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
02.01.02; 02.01.23; 23.01.01; 26.01.14
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
13/12/2019-15/12/2019

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 08961
13/12/2019
NUCA ORGANIC SRL,
STR. SERGHEI VASILIEVICI
RAHMANINOV, NR. 76-80,
SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. POLONĂ NR. 115, BL.
15, SC. A, APT. 19, SECTOR
1 , BUCURESTI, 010497,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 08962
13/12/2019
DANIELA ROXANA GRAMA,
STR. CIOCÂRLIEI, NR. 14,BL.
D9, SC. A, ET. 1, AP. 8, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ADRIAN DUMITRU GRAMA,
STR. ING. IORCEANU, NR.
23A,SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. POLONA NR.115, BL.
15, SC. A, AP. 19, SECTOR
1, BUCURESTI, 010497,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Zen ART deco Transformă
orice casă în ACASĂ
(531)

nuca organic
(531)

Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
05.05.20; 26.01.16
(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.
───────

Clasificare Viena: 27.05.12; 27.05.24;
27.05.25; 24.17.25
(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.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 08963
13/12/2019
SMITH & SMITH SRL , STR.
GEORGE GEORGESCU NR. 10,
INTRAREA JUSTIŢIEI NR. 54,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040133,
ROMANIA
PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL , STR. RĂSPÂNTIILOR
NR. 37, ET.1, AP.2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020547, ROMANIA

ASIA TRANSFER

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Afaceri financiare, servicii financiare privind
comercializarea, servicii bancare privind
depozitele de bani,
servicii financiare bancare pentru depunerea
banilor, servicii financiare bancare pentru
retragerea banilor,
afaceri monetare, schimb valutar si transfer
monetar, transfer de bani, transfer electronic de
fonduri,
transfer electronic de monede virtuale.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 08964
13/12/2019
DANIELA ROXANA GRAMA,
STR. CIOCÂRLIEI, NR. 14, BL.
D9, SC. A, ET. 1, AP. 8, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ADRIAN DUMITRU GRAMA,
STR. ING. IORCEANU, NR.
23A,SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

───────

SICURO SLIM
(531)

Clasificare Viena: 05.07.23; 05.03.13;
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, suplimente dietetice de uz medical,
preparate alimentare dietetice de uz medical,
preparate de uz medical pentru inhibarea
apetitului, ceaiuri de slăbit de uz medical, ceai
medicinal, ceaiuri
din plante pentru uz medicinal, băuturi dietetice
de uz medical.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 08965
13/12/2019
CAMOUR SRL, STR. 1
DECEMBRIE NR. 102, JUDEŢUL
VÂLCEA, HOREZU, 245800,
VALCEA, ROMANIA

CAMOUR

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 08968
14/12/2019
TERASTEEL SA, STR. DN 15A
BISTRIŢA-REGHIN, KM 45 + 500,
JUDEŢUL BISTRIŢA-NASĂUD,
SIEU-MAGHERUS, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

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

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 08967
13/12/2019
DIVISAN USPEH SRL, CALEA
MOSILOR NR. 158, PARTER,
MODUL P232, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

paffos
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate.
43. Servicii de alimentație publică.
───────

Lead by TeraSteel
(531)

Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
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.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 08969
15/12/2019
RAMONA IOANA BRUYNSEELS,
ȘOSEAUA NORDULUI NR. 82-92,
TRONSON GENEVE, ET. 3/4,
AP. 89, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

TARNOVSKI Live Brands

(511)

POT - PENTRU
OAMENI ȘI ȚARĂ (531)

Clasificare Viena: 26.11.03; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.14
(591) Culori revendicate:alb, roșu, albastru,
galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi 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, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
45. Servicii juridice, servicii personale și sociale
oferite de către terți destinate să satisfacă
nevoile indivizilor.
───────

M 2019 08971
15/12/2019
ANDREI TARNOVSCHI, STR.
BUDILA NR. 9, AP. MZ6, SECTOR
2, BUCUREȘTI, 024094,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
administrație
comercială,
concepere de logouri publicitare, servicii de
strategie de marcă (publicitate), servicii pentru
dezvoltarea strategiei de afaceri, servicii de
consultanță și asistență în domeniul strategiei
comerciale, servicii de strategie în afaceri,
investigații privind strategia de marketing,
consultanță cu privire la strategia de comunicare
în domeniul publicității, consultanță cu privire la
strategia de comunicare în domeniul relațiilor
publice, cercetarea consumatorului, cercetare
computerizată de piață, cercetare în domeniul
afacerilor și cercetare de piață, cercetare în
domeniul publicității, cercetare de informații
de afaceri, analiză și cercetare de piață,
cercetare și analiză de piață, cercetare de
piață pentru publicitate, servicii de cercetare
privind publicitatea, cercetarea pieței și analiză
comercială, consultanță privind cercetarea în
afaceri, servicii de cercetare în domeniul
afacerilor, cercetare și studii în domeniul
afacerilor, studii de cercetare privind informațiile
comerciale, interpretarea datelor rezultate din
cercetarea pieței, intervievare pentru cercetarea
calitativă de piață, servicii de analiză și cercetare
de piață, servicii de cercetare și analiză de
piață, servicii de cercetare și informații în afaceri,
cercetare și analiză în domeniul manipulării
pieței, servicii de analiză și cercetare a pieței,
cercetarea de piață și studii de marketing,
analiză de afaceri, cercetare și servicii de
informare, servicii de cercetare și informații în
domeniul afacerilor,
colectare de informații cu privire la cercetarea
pieței, servicii de cercetare cu privire la
publicitate și marketing, analiză comercială,
servicii de informare și cercetare de piață,
servicii pentru strategia și planul de afaceri,
planificare de strategii de marketing, servicii
de consultanță privind strategiile comerciale,
dezvoltare de strategii și concepte de marketing,
dezvoltarea și implementarea de strategii de
marketing pentru alte persoane, servicii de
creare de mărci, servicii de poziționare a
mărcilor (promovare), servicii de evaluare a
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mărcilor, servicii de creare de mărci (publicitate
și promovare), servicii publicitare cu privire la
crearea identității corporative și de brand, analiza
tendințelor de marketing, analiză în domeniul
marketingului, testare de marcă, analiza studiilor
de piață, servicii de analiză de piață, analiza
datelor studiilor de piață, analiza statisticilor
studiului de piață, studiu de piață și analiza
studiilor de piață, analiza datelor și
statisticilor studiilor de piață, servicii de analiză
de piață privind disponibilitatea bunurilor,
colectare de informații cu privire la analiza de
piață.
41. Educație, instruire, divertisment.
42. Servicii de cercetare, proiectare de
semne distinctive (logo) pentru identitatea
corporativă, cercetare de produs, cercetare
privind demografia, cercetare în domeniul
designului, cercetare de produse noi, cercetare
și dezvoltare de produse, cercetare și dezvoltare
de produs, servicii de cercetare și dezvoltare,
cercetarea și dezvoltare de produse noi,
cercetare în domeniul mijloacelor de comunicare
sociale, cercetare și dezvoltare de produse noi
pentru terți, furnizare de informații și rezultate
privind cercetarea științifică dintr-o bază
de date online cu funcție de căutare, conceperea
numelor de marcă, servicii de design de brand.
───────

ERATA

Referitor la depozitul M 2019 08653, publicat în data
de 10.12.2019, se scoate de la publicare deoarece taxele
de înregistrare şi publicare achitate cu OP 88 în data de
02.12.2019 nu au intrat în contul OSIM.

Erată
Referitor la depozitul M 2019/06930 din data de 27.09.2019, publicat la data de
04.10.2019, dintr-o eroare materială, clasele au fost publicate incorect, clasele corecte
fiind:
Clasa 16: Hârtie și carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; articole de papetărie și articole de birou, cu excepția mobilei; adezivi
pentru papetărie sau menaj; materiale de desen și materiale pentru artiști;
pensule; materiale didactice și de instruire; foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare; caractere și clișee tipografice.
Clasa 35: Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrație comercială;
lucrări de birou.
Clasa 38: Telecomunicații.
Clasa 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.

