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Cereri Mărci publicate în 21/06/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 04455 14/06/2019 ZEBRAPAY SRL SELFPAY

2 M 2019 04456 14/06/2019 SC AUTOWORLD SRL carcloud Dream it. Find it. Drive
it.

3 M 2019 04457 14/06/2019 INTERNEDCAM IMPEX SRL Euro Med

4 M 2019 04458 14/06/2019 SC DANUBIUS EXIM SRL D DANUBIUS

5 M 2019 04459 14/06/2019 MARCEL IONESCU TOP HEAT

6 M 2019 04460 14/06/2019 ETABLISSEMENTS NICOLAS NICOLAS

7 M 2019 04461 14/06/2019 ETABLISSEMENTS NICOLAS NICOLAS

8 M 2019 04462 14/06/2019 ROCKSTAR, INC ROCKSTAR

9 M 2019 04463 14/06/2019 GLOBAL RECORDS SRL A

10 M 2019 04464 14/06/2019 ROCKSTAR, INC ROCKST R

11 M 2019 04465 14/06/2019 GLOBAL RECORDS SRL THE ARTIST AWARDS

12 M 2019 04466 14/06/2019 SCOALA DE VALORI Școala de Valori

13 M 2019 04467 14/06/2019 TAYLAN KIRMAN MASA

14 M 2019 04468 14/06/2019 COLEGIUL RICHARD
WURMBRAND

COLEGIUL RICHARD
WURMBRAND

15 M 2019 04469 14/06/2019 ELENA GRADINARU CLOUNELLA

16 M 2019 04470 14/06/2019 SC VIRGIN OIL SRL bonsana

17 M 2019 04471 14/06/2019 SC MEDIA GRUP
PRODUCTION SRL

FOCUS FM Facem atmosferă!

18 M 2019 04472 14/06/2019 FILON OVIDIU GSBRIEL
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

G F A AQUATOUR AGRI
AFFAIR

19 M 2019 04473 14/06/2019 ASOCIAȚIA MEDICILOR CU
PRACTICĂ INDEPENDENTĂ
"AMI"

ami Asociaţia Medicilor
Independenţi Medicii de care ai
nevoie

20 M 2019 04474 14/06/2019 CATALINA TOAXEN NARRO

21 M 2019 04475 14/06/2019 MORATIM NICOLE S.R.L. Mure Timis

22 M 2019 04476 14/06/2019 ICETECH COMPANY SRL AradCity

23 M 2019 04477 16/06/2019 Sc Green Resort Bran Srl Green Resort Bran

24 M 2019 04478 16/06/2019 ODAS GLOBAL CONSULTING
SRL

Cavalerii Ordinului Basarab
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2019 04479 16/06/2019 ODAS GLOBAL CONSULTING

SRL
Fundatia Albert Pike
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(210) M 2019 04455
(151) 14/06/2019
(732) ZEBRAPAY SRL, STR. DACIA

NR. 153-155, ET. 7, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) KEYPI - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127, BL.
2, SC. C, AP. 91, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011337, ROMANIA

(540)

SELFPAY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.11.06; 26.11.13; 26.01.18;
29.01.12

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

clase:
9. Terminale interactive cu ecran tactil,
dispozitive de intercomunicare, terminale
electronice, terminale de plată, terminale pentru
plăți electronice, terminale pentru puncte de
desfacere şi de vânzare, terminale securizate
pentru tranzacții electronice, terminale pentru
carduri de credit, terminale pentru puncte
de vânzare, terminale pentru procesarea
electronică de plăţi efectuate cu card de credit,
terminale pentru prelucrarea datelor,
terminale de date, terminale multimedia,
terminale interactive, software pentru plăţi
electronice şi de comerţ electronic, software
pentru comandarea terminalelor cu autoservire,
echipamente de procesare a datelor,
componente şi aplicații software pentru
calculator, descărcabile, platforme software
pentru calculator şi terminale cu autoservire.
36. Furnizare de opţiuni multiple de plăţi prin
intermediul terminalelor electronice operate de
clienţi disponibile la punctele de vânzare cu

amănuntul, procesare de plăţi electronice şi
servicii de plată electronică, servicii de plată
la distanţă, procesarea de tranzacţii cu card
de debit pentru terţi, realizare de tranzacţii
financiare, servicii cu privire la cardurile de credit
şi de numerar, tranzacţii electronice cu carduri
de credit, emitere de carduri cadou şi cupoane
cadou preplatite, servicii de plată a facturilor,
servicii de procesare a plăţii impozitelor, servicii
de plată furnizate prin intermediul dispozitivelor
şi aparatelor de telecomunicație fără fir, servicii
de transfer de bani cu ajutorul cardurilor
electronice, furnizare de informaț
ii financiare prin terminale de calculator.
38. Comunicarea cu terminale de computere
şi acces internet, comunicații telematice prin
terminale de calculator, transmisie electronică de
date şi documente prin terminale de calculator şi
dispozitive electronice, transmisie computerizată
de informații accesate cu ajutorul unui cod sau
terminal, servicii de telecomunicații.
42. Proiectare de software de calculator
pentru comanda terminalelor automate, creare,
proiectare, dezvoltare şi personalizare de
software pentru terminale de plată sau pentru
utilizare on-line în vederea procesării plăților
electronice, software ca serviciu (SaaS).

───────

(210) M 2019 04456
(151) 14/06/2019
(732) SC AUTOWORLD SRL, CALEA

FLOREŞTI NR. 145, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

carcloud Dream
it. Find it. Drive it.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
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38. Telecomunicaţii, servicii de transmitere prin
internet.

───────

(210) M 2019 04457
(151) 14/06/2019
(732) INTERNEDCAM IMPEX SRL, STR.

NASAUD NR. 4, BL. 20, SC. 2, ET.
8, AP. 60, SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Euro Med

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 26.04.04; 26.04.18

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

clase:
10. Aparate și instrumente medicale, perfuzoare
de uz terapeutic, instrumentar pentru injecții
fără ace, dispozitive injectoare de uz medical,
seringi pentru injecții, seringi medicale, catetere
medicale și chirurgicale, truse de transfuzii,
tuburi pentru perfuzii, sonde de uz medical,
catetere, halate de uz
chirurgical, măști chirurgicale, bonete de
protecție pentru păr, pentru medici,
îmbrăcăminte medicală, îmbrăcăminte de
protecție de uz medical, îmbrăcăminte de
protecție pentru uz chirurgical, halate pentru
examinarea pacienților, halate medicale, huse
pentru încălțăminte chirurgicală, mănuși de uz
medical, apărători de degete pentru uz medical,
mănuși de uz spitalicesc, mănuși chirurgicale,
mănuși folosite la examinarea medicală, seringi
cu ac de uz multiplu, ace pentru seringi medicale.

───────

(210) M 2019 04458
(151) 14/06/2019
(732) SC DANUBIUS EXIM SRL, STR.

VASILE GHERGHEL, NR. 12,
SECT. 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

D DANUBIUS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.21; 27.05.24; 29.01.12; 26.11.13

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

clase:
9. Case de marcat electronice, case de marcat
electronice portabile, programe informatice
folosite cu sistemele electronice pentru case
de marcat, imprimante termice, capete pentru
imprimante termice, cititoare de carduri
inteligente, cititoare de carduri cu cip,
imprimante fiscale mobile, software pentru
cititoare de carduri, cititoare de carduri
magnetice codate, cititoare pentru cardurile
de memorie, dispozitivie cititoare de carduri
magnetice codificate, cititoare de carduri cu
circuite integrate, cititoare de carduri de memorie
flash, cititoare de carduri pentru cărţi de credit,
cititoare de carduri de memorie secure digital
(sd), cântare electronice, cântare electronice
portabile, cântare electronice digitale portabile,
scannere iOS, POS-uri bancare, detectoare de
valută, maşini de numarat şi sortat bani, maşini
de numarat sau sortat monede, maşini automate
de sortat şi numărat bani.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, inerea
evidentei contabile / contabilitate, asistenţă
în managementul afacerilor, auditul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigaţii
privind afacerile, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, informaţii în
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domeniul afacerilor, furnizarea de informaţii de
afaceri prin intermediul unui şi|ite web, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor,
furnizarea de informaţii de contact comerciale
şi de afaceri, servicii intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fisierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, managementul
interimar al afacerii, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, închiriere
de echipament de birou în spaţii pentru
co-working, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, servicii de externalizare
(asistenţă de afaceri), consultanţă în domeniul
managementul, prezentarea produselor în
mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, actualizarea
şi mentinerea datelor în bazele de date
computerizate, actualizarea şi mentinerea
informaţiilor în registre.
37. Servicii de intervenţii şi reparaţii pentru
case de marcat şi POS-uri bancare, reparare
de sisteme pentru case de marcat electronice,
servicii de mentenanţă şi reparaţii pentru
bunurile enumerate în clasa 9.

───────

(210) M 2019 04459
(151) 14/06/2019
(732) MARCEL IONESCU, STR. VALEA

CRICOVULUI NR. 103, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
TOP HEAT

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

2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,

marcare şi gravare, răşini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie şi pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă.
11. Calorifere (radiatoare de încălzire),
radiatoare de încălzire centralizată, panouri
radiante (încălzire), acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, aparate de încălzire,
instalaţii de încălzire, aparate de încălzire,
electrice, elemente de încălzire, radiatoare
(încălzire).
17. Materiale izolatoare, răşini acrilice,
semiprelucrate, materiale dielectrice, fibră
de sticlă pentru izolare, ţesături din fibră
de sticlă pentru izolare, folii din metal
pentru izolare, lacuri izolatoare, vopsele
izolatoare, benzi izolatoare, materiale refractare
izolatoare, materiale izolatoare pentru reţele
electrice, materiale izolatoare pentru cabluri,
materiale neconductoare pentru reţinerea
căldurii, compoziţii pentru prevenirea radiaţiilor
de căldură, lână de zgură (izolator), materiale
de izolare fonică, răşini sintetice, semiprelucrate/
răşini artificiale, semiprelucrate.

───────

(210) M 2019 04460
(151) 14/06/2019
(732) ETABLISSEMENTS NICOLAS,

RUE DES OLIVIERS 1, THIAIS,
94320, FRANȚA

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

(540)
NICOLAS

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

32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor , aperitive nealcoolice, smoothies,
cocktailuri nealcoolice, apă (băuturi), apă de
masă, ape care conțin oxid de litiu, sucuri, sucuri
din legume (băuturi), limonade, sifon, sorbeturi
(băuturi).
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), vin,
vinuri spumante, cidru cu alcool, rachiu, băuturi
spirtoase și lichioruri, vinuri dulci naturale, vinuri
licoroase, băuturi alcoolice care conțin fructe,
alcool din orez, votcă, rom, vișinată, sake,
rachiu de pere, lichior de mentă, piquette
(băutură pe bază de vin), hidromel, curaçao,
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băuturi distilate, arac (băutură alcoolică), lichior
de anason, bitter(băutură alcoolică), esențe
alcoolice, extracte alcoolice, whisky, cocteiluri,
băuturi alcoolice digestive.

───────

(210) M 2019 04461
(151) 14/06/2019
(732) ETABLISSEMENTS NICOLAS,

RUE DES OLIVIERS 1, THIAIS,
94320, FRANȚA

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

(540)

NICOLAS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.12; 25.01.13

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

clase:
35. Publicitate, diseminarea și distribuirea
de materiale publicitare (broșuri, prospecte,
materiale tipărite, eșantioane), organizarea și
conducerea de seminarii, concursuri, târguri
în scopuri comerciale și/sau publicitare,
organizarea și conducerea de expoziții
profesionale sau publice și spectacole în scopuri
comerciale și/sau publicitare, management
administrativ și de afaceri a facilităților de
expoziții, prezentarea și demonstrații cu produse
și servicii în scopuri promoționale, servicii de
gestionare a stocurilor, gestionarea afacerilor,
administrarea afacerilor, gestionarea afacerilor
cu puncte de vânzare, servicii oferite de
agenții de import-export, asistență oferită
întreprinderilor industriale și comerciale în
conducerea și desfășurarea afacerilor lor,
gestionarea fișierelor computerizate, colectarea
datelor de afaceri sau de publicitate într-un
fișier principal, servicii oferite de un francizor, și
anume asistență în operarea sau managementul
unei companii comerciale în cadrul unei rețele
de magazine, servicii de consiliere și asistență
pentru managementul și organizarea afacerilor
în rețele de franciză, servicii de vânzare cu
amănuntul a produselor de tip delicatese, în

special ciocolată, produse de cofetărie, produse
de patiserie, biscuiți, ceaiuri și cafea, uleiuri
și oțeturi, mirodenii și condimente, miere,
gemuri, tapenade (pastă de măsline negre),
caviar, pate de ficat foie gras, rillette (preparat
din carne similar pateului), terine, aperitive,
vinuri, șampanii, băuturi spirtoase, beri, cidru,
băuturi alcoolice și băuturi nealcoolice, accesorii
pentru vin, incluzând, pahare de vin, pahare
de degustare, pahare de băuturi spirtoase,
tirbușoane, dispozitive de turnat băuturi, dopuri,
carafe, pungi de gheață, recipiente speciale
de degustare a vinului (tastevin), servicii de
vânzare cu amănuntul prin intermediul unui
web site de produse de tip delicatese, în
special, ciocolată, produse de cofetărie, produse
de patiserie, biscuiți, ceaiuri și cafea, uleiuri
și oțeturi, mirodenii și condimente, miere,
gemuri, tapenade (pastă de măsline negre),
caviar, pate de ficat foie gras, rillette (preparat
din carne similar pateului), terine, aperitive,
vinuri, șampanii, băuturi spirtoase, beri, cidru,
băuturi alcoolice și băuturi nealcoolice, accesorii
de vin, incluzând, pahare de vin, pahare
de degustare, pahare de băuturi spirtoase,
tirbușoane, dispozitive de turnat băuturi, dopuri,
carafe, pungi de gheață, recipiente speciale
de degustare a vinului (tastevin), promovarea
vânzărilor prin intermediul cardurilor de fidelizare
a clienților și a cardurilor de reduceri,
distribuirea de carduri de fidelizare a clienților
și de carduri de reduceri (distribuirea de
materiale publicitare), abonamente la ziare,
reviste, publicații, inclusiv publicații electronice
și digitale, servicii de promovare a afacerilor de
orice fel, și anume operațiuni de recomandare,
sponsorizare, patronaj și parteneriat de afaceri
in legătură cu produse de tip delicatese, băuturi
alcoolice, vinuri, șampanie, băuturi spirtoase,
bere, cidru, băuturi nealcoolice și accesorii
pentru vin.

───────
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(210) M 2019 04462
(151) 14/06/2019
(732) ROCKSTAR, INC, S. FORT

APACHE ROAD NR. 4730, SUITE
300, UNITED STATES, LAS
VEGAS, 89147, STATELE UNITE
ALE AMERICII

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

(540)
ROCKSTAR

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

32. Bere nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, băuturi pentru sportivi, băuturi
energizante.

───────

(210) M 2019 04463
(151) 14/06/2019
(732) GLOBAL RECORDS SRL, STR.

CATEDRALA TINERETULUI NR. 3,
JUDEŢUL CONSTANŢA
, SCHITU, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

A

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.21; 26.13.25

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 04464
(151) 14/06/2019
(732) ROCKSTAR, INC, S. FORT

APACHE ROAD NR. 4730, SUITE
300, UNITED STATES, LAS
VEGAS, 89147, STATELE UNITE
ALE AMERICII

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

(540)

ROCKST R

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
01.01.02

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

32. Băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și
sucuri de fructe, băuturi pentru sportivi, băuturi
energizante.

───────
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(210) M 2019 04465
(151) 14/06/2019
(732) GLOBAL RECORDS SRL, STR.

CATEDRALA TINERETULUI NR. 3,
JUDEŢUL CONSTANŢA
, SCHITU, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

THE ARTIST AWARDS

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 04466
(151) 14/06/2019
(732) SCOALA DE VALORI, STR. GH.

MANU NR. 3, ET. 4, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Școala de Valori

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.14;
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 29.01.13

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

clase:
41. Educaţie, instruire.

───────

(210) M 2019 04467
(151) 14/06/2019
(732) TAYLAN KIRMAN, BLD.

AGRONOMIEI NR. 2-6, BL.
N.2_1,AP. 6, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MASA
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(531) Clasificare Viena: 11.01.03; 11.01.04;
24.17.02; 27.05.01; 27.05.17

(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 industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.

───────

(210) M 2019 04468
(151) 14/06/2019
(732) COLEGIUL RICHARD

WURMBRAND, STR. SMÎRDAN
NR. 13, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI,
700399, IAȘI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
PAUNET ALEXANDRINA, STR.
SPLAI BAHLUI NR. 29, BL. B5, SC.
A, AP. 7, JUD. IAŞI, IAŞI, 700031

(540)

COLEGIUL RICHARD
WURMBRAND

(531) Clasificare Viena: 01.17.25; 03.07.01;
20.07.01; 13.01.05; 24.01.05; 25.01.06;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
41. Academii (educație), organizarea și
susținerea colocviilor, organizarea și susținerea
conferințelor, congreselor, servicii educaționale
furnizate de asistenți pentru nevoi speciale,

informații despre educație, examinări referitoare
la educație, servicii de divertisment de
tabere de vacanță, organizarea și susținerea
unor forumuri educaționale în persoană,
școli de grădiniță, organizarea de competiții
educaționale sau divertisment, organizarea
de baluri și competiții sportive, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
educație religioasă, organizarea și susținerea
de seminarii, servicii de tabere sportive,
furnizarea de facilități sportive, organizarea
și susținerea de simpozioane, servicii
educaționale de predare, producții de teatru,
meditații, ghidare vocațională (consiliere sau
instruire educațională) recalificare vocațională,
organizarea și susținerea de ateliere de instruire.

───────

(210) M 2019 04469
(151) 14/06/2019
(732) ELENA GRADINARU, STR.

BUJORILOR NR. 2, BL. 3,
CHIŞINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

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

(540)

CLOUNELLA

(531) Clasificare Viena: 01.11.15; 25.12.25;
27.03.02; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
14/06/2019-16/06/2019

de Crăciun. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comanda prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.
38. Telecomunicaţii. (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).

───────

(210) M 2019 04470
(151) 14/06/2019
(732) SC VIRGIN OIL SRL, JUDEŢUL

BACĂU, COMUNA ONCEŞTI,
ROMANIA

(740) HERAN MĂRCI SRL, STR.
VIOLETELOR, BL. 11, SC. A, AP.
13, JUDEŢUL BACĂU, BACĂU,
600094

(540)

bonsana

(531) Clasificare Viena: 02.01.23; 02.03.23;
27.05.02

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

30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, brute şi neprelucrate, fructe proaspete
şi legume, seminţe, plante şi flori naturale, hrană
pentru animale.
32. Ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.

───────

(210) M 2019 04471
(151) 14/06/2019
(732) SC MEDIA GRUP PRODUCTION

SRL, STR. ION BAIESU, BL. D3 ŞI
D4, ET.1, JUD. BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA
SRL, B-DUL. UNIRII, BL. 16C, AP.
12, JUD. BUZĂU, BUZĂU, 120013,
ROMANIA

(540)

FOCUS FM Facem atmosferă!

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roşu, verde, negru,
alb

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

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

───────
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(210) M 2019 04472
(151) 14/06/2019
(732) FILON OVIDIU GSBRIEL

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STR. MIHAIL EMINESCU NR. 3,
JUD. CĂLĂRAŞI, LEHLIU GARĂ,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA
SRL, B-DUL. UNIRII, BL. 16C, AP.
12, JUD. BUZĂU, BUZĂU, 120013,
ROMANIA

(540)

G F A AQUATOUR
AGRI AFFAIR

(531) Clasificare Viena: 24.15.03; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roşu, verde,
albastru, negru, alb

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

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
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.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 04473
(151) 14/06/2019
(732) ASOCIAȚIA MEDICILOR CU

PRACTICĂ INDEPENDENTĂ
"AMI", STR. MAREȘAL
AVERESCU NR. 15B-15C ,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ami Asociaţia Medicilor
Independenţi Medicii

de care ai nevoie

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.10;
29.01.13

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

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, simpozioane pe teme de
educație, organizare de simpozioane referitoare
la educație, organizare de seminarii referitoare la
educație, organizare de conferințe referitoare la
educație, educație cu privire la sănătatea fizică,
furnizare de pregătire, educație și îndrumare.
42. Certificare de servicii de educație.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură, servicii ale clinicilor
medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale, servicii medicale furnizate prin telefon
(servicii medicale), servicii oferite de clinici
medicale, servicii medicale și de sănătate,
servicii medicale de evaluare a sănătății, servicii
medicale oferite printr-o rețea de furnizori de
servicii medicale pe bază contractuală, servicii
de consultanță în domeniul asistenței medicale,
servicii de clinici medicale și de sănătate.

───────
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(210) M 2019 04474
(151) 14/06/2019
(732) CATALINA TOAXEN, SOS.

OLTENITEI NR. 55, BL. 2,
SC. 1, ET. 2, AP. 9, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 041296,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NARRO

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24

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

14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipretioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnasament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcaminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 04475
(151) 14/06/2019
(732) MORATIM NICOLE S.R.L.,

COMUNA PECIU NOU NR.118,
JUD. TIMIŞ
, SAT SÂNMARTINU SÂRBESC,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, AP. 96,
JUDEŢUL CLUJ, FLOREŞTI,
ROMANIA

(540)

Mure Timis

(531) Clasificare Viena: 05.07.08; 01.01.03;
05.03.11; 27.05.02; 29.01.13

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

clase:
31. Mure proaspete.
32. Băuturi din fructe și sucuri de fructe, siropuri
și alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
33. Vin de mure, băuturi alcoolice, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────
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(210) M 2019 04476
(151) 14/06/2019
(732) ICETECH COMPANY SRL, STR.

PICTOR OCTAV BĂNCILĂ NR.
24A, JUDEŢ ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(540)

AradCity

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

(591) Culori revendicate:portocaliu deschis,
portocaliu închis

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

9. Aplicatii mobile (programe), aplicații software,
aplicaţii software descărcabile, aplicații software
de calculator, descărcabile, aplicații descărcabile
destinate utilizării cu dispozitive mobile, software
de aplicații pentru dispozitive mobile.
16. Cataloage de firme (tipărituri), publicații
periodice tipărite, reviste (publicații periodice).
35. Difuzare de anunțuri publicitare clasificate,
difuzare de materiale publicitare online,
compilare de anuare online ale firmelor, servicii
de comandă online în domeniul restaurantelor
care oferă mâncare la pachet și livrare la
domiciliu.
38. Servicii de agenții de presă, servicii de
agenții de știri electronice.
39. Furnizare de informații pe internet despre
călătorii turistice.
41. Publicare de ziare, periodice, cataloage și
broșuri, publicare online de ziare electronice,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, publicarea de materiale multimedia
online, publicare multimedia de materiale
tipărite, publicare de ghiduri, hărți de călătorie,
registre cu orașe și liste online, pentru uzul
călătorilor, nedescărcabile.
43. Servicii oferite de restaurante cu autoservire,
restaurante (servirea mesei), furnizare de
recenzii de restaurante și baruri, servicii de
restaurant și bar.

───────

(210) M 2019 04477
(151) 16/06/2019
(732) Sc Green Resort Bran Srl,

STR. BRAZILOR NR. 1, JUDEŢ
BRAŞOV, ZARNESTI, 515800,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
Green Resort Bran

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

43. Pensiuni, rezervări de pensiuni, agenții
de cazare (hoteluri, pensiuni), furnizare de
cazare temporară în pensiuni, hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță.

───────

(210) M 2019 04478
(151) 16/06/2019
(732) ODAS GLOBAL CONSULTING

SRL, STR. RĂZOARE NR. 160,
BL. C6, AP. 11, JUD. CLUJ,
FLOREŞTI , 407280 , CLUJ,
ROMANIA

(540)
Cavalerii Ordinului Basarab

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Sponsorizarea financiară a evenimentelor
culturale.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, activități culturale, servicii
culturale, organizarea de spectacole culturale,
furnizare de activități culturale, coordonare de
evenimente culturale, coordonare de activități
culturale, administrare (organizare) de activități
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.

───────
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(210) M 2019 04479
(151) 16/06/2019
(732) ODAS GLOBAL CONSULTING

SRL, STR. RĂZOARE NR. 160,
BL. C6, AP. 11, JUD. CLUJ,
FLOREŞTI , 407280 , CLUJ,
ROMANIA

(540)
Fundatia Albert Pike

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
38. Telecomunicații.
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 de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────


