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(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 02105

(151)
21/03/2019

(732)
IOAN-DANIEL OTOPEANU

2 M 2019 02156

21/03/2019

ASOCIATIA CLUBUL DE DANS ROMÂNAȘII
SPORTIV PRO DANCE STUDIO

3 M 2019 02157

21/03/2019

SC BOTTARI ITALO ROMENA
SRL

Bottari your car our passion

4 M 2019 02158

21/03/2019

SCOALA PRIMARA LUCA

L 1 8 LUCA'S COMMUNITY
Școala Primară Luca

5 M 2019 02159

21/03/2019

NAGY NORBERT

AZTECA

6 M 2019 02160

21/03/2019

SC BLUESPACE
TECHNOLOGY SRL

arma shield

7 M 2019 02161

21/03/2019

BOGDAN-CRISTIAN PANA
DANIEL CIRSTOAIA

alprevia Algoritm de prevenţie
personalizată

8 M 2019 02162

21/03/2019

SC OV CAPUCINO TEXTILE
SRL

TORRES CERIMONIA

9 M 2019 02163

21/03/2019

SC OV CAPUCINO TEXTILE
SRL

PASHA men's wear

10 M 2019 02164

21/03/2019

SC OV CAPUCINO TEXTILE
SRL

GIOTELLI

11 M 2019 02165

21/03/2019

Maguni Printing SRL

Maguni

12 M 2019 02166

21/03/2019

LA FANTANA SRL

OZi

13 M 2019 02167

21/03/2019

SC ALMATAX SRL

TAXI ZALAU ALO TAXI

14 M 2019 02168

21/03/2019

JUSTIN OVIDIU PARASCHIV

Sara lounge & cafe

15 M 2019 02169

21/03/2019

CONEST S.A.

CONEST

16 M 2019 02170

21/03/2019

SC LA FANTANA SRL

fără zaț

17 M 2019 02171

21/03/2019

UNIUNEA BULGARĂ DIN
BANAT - ROMÂNIA

BDBR NÁSA GLÁS

18 M 2019 02172

21/03/2019

ȘTEFAN-VALENTIN MANDACHI #șîeu

19 M 2019 02174

21/03/2019

SC MISAVAN TRADING SRL

Vivery BALSAM RUFE

20 M 2019 02175

21/03/2019

SC MISAVAN TRADING SRL

vexil EFICIENT PENTRU UN
SPĂLAT EXCELENT

21 M 2019 02176

21/03/2019

CITY PRINT SHOP SRL

CITY PRINT SHOP

22 M 2019 02177

21/03/2019

GP TEAM TRADING SRL

Casa Pălincii Ardelene

23 M 2019 02178

21/03/2019

SC STRAUSS ROMANIA SRL

MOMENTUL TĂU DONCAFÉ
ESPRESSO Cafea boabe prăjită

2

(540)
HOLIDAY MOOD
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
24 M 2019 02179

(151)
21/03/2019

(732)
GP TEAM TRADING S.R.L.

(540)
Erdélyi pálinkaház

25 M 2019 02180

21/03/2019

SORIN BARBU

FESTIN nu festival

26 M 2019 02181

21/03/2019

Slavi Gheorghiev

Sebo Salic duo active

3
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02105
21/03/2019
IOAN-DANIEL OTOPEANU, STR.
CERNAUTI NR. 7, BL. M10, SC. 1,
AP. 17, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
022182, BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02156
21/03/2019
ASOCIATIA CLUBUL DE DANS
SPORTIV PRO DANCE STUDIO,
STR. GRĂDINARILOR NR. 18,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE, NR. 51, BIROURI A14A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

HOLIDAY MOOD
(531)

Clasificare Viena: 26.04.01; 26.04.04;
24.17.02; 26.11.13; 27.05.01
(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.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

ROMÂNAȘII
(531)

Clasificare Viena: 02.07.02; 02.07.04;
24.07.01; 24.07.11; 27.05.01; 24.13.25;
29.01.15
(591) Culori revendicate:maro, negru, roșu,
albastru, galben
(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)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02157
21/03/2019
SC BOTTARI ITALO ROMENA
SRL, SPLAIUL INDEPENDENȚEI
NR. 319, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE, NR. 51, BIROURI A14A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02158
21/03/2019
SCOALA PRIMARA LUCA, STR.
SANMEDRU NR. 25, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE, NR. 51, BIROURI A14A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Bottari your car our passion
(531)

Clasificare Viena: 26.02.01; 26.02.05;
26.02.07; 27.05.02; 29.01.13
(591) Culori revendicate:galben, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────

L 1 8 LUCA'S COMMUNITY
Școala Primară Luca
(531)

Clasificare Viena: 24.01.03; 24.01.05;
02.09.19; 09.07.22; 09.07.25; 26.15.07;
20.07.01; 20.07.02; 20.05.25; 27.07.01;
29.01.15; 03.07.17; 01.15.11
(591) Culori revendicate:negru, roșu, alb,
albastru, galben, gri, argintiu, maro, bej
(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)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 02159
21/03/2019
NAGY NORBERT, STR. LUNCA
MARE NR. 18, ET. 1, AP. 5, JUD.
HARGHITA, MIERCUREA CIUC,
HARGHITA, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE, NR. 51, BIROURI A14A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

AZTECA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse 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)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02160
21/03/2019
SC BLUESPACE TECHNOLOGY
SRL, BD. IULIU MANIU NR. 7,
CORP U, BIROU A1, B1, ET.
6, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

arma shield
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 21.03.21
(591) Culori revendicate:alb, roşu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
21/03/2019

stocare digitale sau analog, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
13. Arme de foc, muniţie şi proiectile, explozivi,
artificii (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă (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
de Crăciun (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse 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)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02161
21/03/2019
BOGDAN-CRISTIAN PANA,
BD. TIMIŞOARA NR. 25, BL. Z3,
SC. 1, ET. 3, AP. 23, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
DANIEL CIRSTOAIA, STR.
SOCULUI NR. 36-1D, SAT
PETREŞTI, JUD. ILFOV, COM.
CORBEANCA, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

alprevia Algoritm de
prevenţie personalizată

───────
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10
(591) Culori revendicate:alb, albastru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea,
reglementarea sau controlul distribuţiei sau
utilizării energiei electrice, aparate şi instrumente
pentru înregistrarea, transmiterea,reproducerea
sau procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de
stocare digitale sau analog, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
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dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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 (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).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02162
21/03/2019
SC OV CAPUCINO TEXTILE SRL,
STR. PIAŢA UNIRII NR. 3, BIROU
8, JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD,
BISTRIŢA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

TORRES CERIMONIA
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02163
21/03/2019
SC OV CAPUCINO TEXTILE SRL,
STR. PIAŢA UNIRII NR. 3, BIROU
8, JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD,
BISTRIŢA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

PASHA men's wear
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.21
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02164
21/03/2019
SC OV CAPUCINO TEXTILE SRL,
STR. PIAŢA UNIRII NR. 3, BIROU
8, JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD,
BISTRIŢA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.16; 26.11.09
(591) Culori revendicate:verde, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
40. Tratament de materiale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02166
21/03/2019
LA FANTANA SRL, BD-UL.
GĂRII OBOR NR. 8C, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
COSMOVICI ŞI ASOCIATII SRL ,
STR. TACHE IONESCU NR. 5, ET.
3, AP. 13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

GIOTELLI
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02165
21/03/2019
Maguni Printing SRL, STR.
ARDELENI NR. 39, ET. 3. AP.
9, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Maguni

OZi
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
27.05.10; 26.04.04; 26.04.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Instalații industriale de tratare, aparate de
distribuire a apei purificate și răcite, distribuitoare
de apă, sterilizatoare de apă, rezervoare
de apă sub presiune, instalații de sterilizare
chimică (aparate de tratare a apei), instalații de
sterilizare cu ultraviolete (aparate de tratare a
apei), instalații pentru purificare, desalinizare și
climatizarea apei, aparate pentru îndepărtarea
calcarului din apă, aparate de filtrare a apei,
aparate de purificare a apei, aparate de
filtrare pentru instalațiile de alimentare cu apă,
instalații pentru purificarea apei, membrane
pentru filtrarea apei, unități de filtrare pentru
osmoză inversă (echipamente pentru tratarea
apei), aparate de tratare a apei, instalații de
tratare a apei, aparate pentru desalinizarea apei,
dispozitive și instalații pentru dedurizarea apei,
aparate pentru distribuirea de băuturi reci,
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purificatoare electrice de apă, de uz casnic,
aparate pentru ozonizarea apei, ozonator de
apă.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 02167
21/03/2019
SC ALMATAX SRL, STR. 9 MAI
NR. 4, CLADIREA SINDICATELOR,
CAMERA 21, JUDEȚUL SALAJ,
ZALAU, 450060, SĂLAJ, ROMANIA

TAXI ZALAU ALO TAXI

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Servicii de taxi (transport).

(531)

Clasificare Viena: 02.03.01; 02.09.04;
02.09.07; 02.09.08; 05.07.01; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02169
21/03/2019
CONEST S.A., B-DUL
METALURGIEI NR. 2, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02168
21/03/2019
JUSTIN OVIDIU PARASCHIV, BD.
REPUBLICII NR. 164B, JUDEȚUL
PRAHOVA, PLOIEȘTI, 100072,
PRAHOVA, ROMANIA
CABINET DOINA TULUCA , B-DUL
LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. B,
AP. 52, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020392, BUCUREȘTI, ROMANIA

CONEST
(531)

Clasificare Viena: 07.01.24; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru
(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.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
───────

Sara lounge & cafe
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02170
21/03/2019
SC LA FANTANA SRL, BD.
GARII OBOR NR. 8C, SECTOR 2,
BUCURESTI, 021747, ROMANIA
COSMOVICI ŞI ASOCIATII SRL ,
STR. TACHE IONESCU NR. 5, ET.
3, AP. 13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

fără zaț
(531)

Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.17; 29.01.15
(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru, verde, portocaliu, mov, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, cafea decafeinizată, cafea măcinată,
cafea aromată, esență de cafea, băuturi din
cafea, arome de cafea, înlocuitori de cafea,
cafea cu gheață, cafea cu ciocolată, pungi de
cafea, capsule de cafea, doze de cafea, boabe
de cafea, cafea preparată și băuturi pe bază
de cafea, amestecuri de esențe de cafea și
extracte de cafea, cicoare pentru utilizare ca
înlocuitori de cafea, băuturi gata preparate pe
bază de cafea, extracte de cafea utilizate ca
arome pentru băuturi, filtre sub formă de pliculețe
pline cu cafea, preparate pentru fabricarea de
băuturi (pe bază de cafea)
35. Marketing
pentru
evenimente
de
divertisment, promovare de evenimente speciale
si de divertisment, organizare de evenimente
în scopuri comerciale, publicitare si de
divertisment, servicii de promovare în legătură
cu evenimente de divertisment, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale, publicitare,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin bloguri , sondaje de opinie, servicii
de relaţii publice, prezentări de produse în

contextul evenimentelor de divertisment, servicii
de afişare a produselor si a evenimentelor
de divertisment, expoziţii comerciale, servicii
expoziţionale cu scop comercial, servicii de
marketing şi promovare, distribuirea materialelor
promoţionale şi de marketing, administrarea
afacerilor şi a activitatilor de birou a
evenimentelor de divertisment, toate acestea
în legătură cu băuturi, produse alimentare,
aparate pentru alimente şi băuturi, servicii de
consultanţă, asistenţă şi consiliere cu privire la
marketing şi promovare, servicii de comerţ şi
servicii de informare a consumatorilor, servicii de
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata de apă, cafea,
produse lactate, biscuiţi, miere, zahăr,
percolatoare electrice de cafea, dozatoare de
apă, pahare din plastic, căni de plastic, plăci
din plastic, sticle de plastic, coşuri de plastic,
matriţe din plastic de cuburi de gheaţă, vase
de plastic, suporturi pentru cutii de suc de
plastic, servicii de vânzare prin licitaţie publică,
închiriere de automate de vânzare, asistenţă în
afaceri, management şi servicii administrative,
prelucrarea administrativă a datelor, servicii de
redactare, servicii de
consultanţă în afaceri, studii de piaţă, colectarea
şi sistematizarea datelor de afaceri, promovarea
vânzărilor pentru terţi, servicii de vânzare la
licitaţie publică de apa, cafea, produse lactate,
maşini de cafea, dozatoare de apă şi de
cafea, pahare din plastic, căni de plastic, plăci
din plastic, sticle de plastic, coşuri de plastic,
matriţe din plastic de cuburi de gheaţă, vase
de plastic, suporturi pentru cutii de suc de
plastic, servicii de promovare şi administrare a
centrelor de cumpărături, servicii de vânzare cu
amănuntul on-line pentru apă, cafea, produse
lactate, maşini de cafea, dozatoare de apă şi
de cafea, pahare din plastic, căni de plastic,
plăci dinplastic, sticle de plastic, coşuri de plastic,
matriţe din plastic de cuburi de gheaţă, vase de
plastic, suporturi pentru cutii de suc de plastic.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, servicii de divertisment pentru utilizarea
în comun de înregistrări audio și video ,
publicare de materiale editoriale pe siteuri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare , desfășurare de seminare de
instruire, organizarea de prezentări în scopuri
de divertisment, servicii de prezentare în
scop de divertisment, furnizare de divertisment
multimedia printr-un site internet, furnizare de
înregistrări audio digitale, nedescărcabile, de
pe internet, producție de divertisment sub
formă de înregistrări audio si video, producție
de materiale video, servicii de editare audio
și video, servicii de înregistrări sonore și
video de divertisment, divertisment interactiv ,
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divertisment on-line, organizare de concursuri
(divertisment), furnizarea de instruire online,
furnizare online de benzi desenate și grafice care
nu pot fi descărcate, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri de
divertisment.
45. Licentierea (servicii juridice) conceptelor de
divertisment online, exploatare de drepturi de
proprietate industrială și drepturi de autor prin
licențiere (servicii juridice) , gestionarea și
exploatarea drepturilor de proprietate industrială
și a drepturilor de autor, prin licențiere în folosul
altor persoane (servicii juridice), administrarea
juridică a licențelor, concesiune de licențe de
proprietate industrială, concesiune licențe de
proprietate intelectuală, servicii juridice cu privire
la administrarea, controlul și acordarea de
drepturi de licență.

35. Lucrări de birou, servicii de abonamente

la publicații, furnizare de spațiu publicitar în
publicații periodice, ziare și reviste.
39. Livrare, expediere și distribuție de publicații
periodice, ziare și reviste (transport).
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, publicare de cărți și texte,
publicare de ziare, periodice și broșuri, servicii de
reportaje de știri, publicare on-line de cărți, ziare
și reviste.
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02171
21/03/2019
UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT
- ROMÂNIA, PIAȚA UNIRII NR.
14, JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA
MILMARK DESIGN SRL, CHEIUL
DÂMBOVIȚEI NR. 26, VILA C42,
CAMERA 1, JUDEȚUL ILFOV,
POPEȘTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

#șîeu
(531)

BDBR NÁSA GLÁS
(531)

(540)

M 2019 02172
21/03/2019
ȘTEFAN-VALENTIN MANDACHI,
STR. MORII NR. 240B, JUDEȚUL
SUCEAVA, SFANTU ILIE,
SUCEAVA, ROMANIA

Clasificare Viena: 03.01.02; 23.01.01;
24.01.05; 20.05.01; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15
(591) Culori revendicate:verde, galben, verde
(olive), albastru cyan, roșu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Tipărituri, imprimate, ziare, publicații
periodice, cărți, broșuri, fotografii.

Clasificare Viena: 07.11.10; 24.07.01;
24.07.23; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15
(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02174
21/03/2019
SC MISAVAN TRADING SRL,
JUDEŢUL IAŞI, COMUNA
VOINEŞTI, IAȘI, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
PAUNET ALEXANDRINA, STR.
SPLAI BAHLUI NR. 29, BL. B5, SC.
A, AP. 7, JUD. IAŞI, IAŞI, 700031

Vivery BALSAM RUFE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 3 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, comercializarea produselor online şi en-detail, servicii asociate magazinelor
de vânzări prin intermediul unei reţele
computerizate, servicii de import-export cu
aceste produse.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02175
21/03/2019
SC MISAVAN TRADING SRL,
JUDEŢUL IAŞI, COMUNA
VOINEŞTI, IAȘI, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
PAUNET ALEXANDRINA, STR.
SPLAI BAHLUI NR. 29, BL. B5, SC.
A, AP. 7, JUD. IAŞI, IAŞI, 700031

vexil EFICIENT PENTRU
UN SPĂLAT EXCELENT
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 3 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, comercializarea produselor online şi en-detail, servicii asociate magazinelor
de vânzări prin intermediul unei reţele
computerizate, servicii de import-export cu
aceste produse.
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
21/03/2019

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02176
21/03/2019
CITY PRINT SHOP SRL, COMUNA
POIANA CAMPINA NR. 56A, T. 16,
P. 760, JUDEŢUL PRAHOVA, SAT
POIANA CAMPINA, PRAHOVA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02177
21/03/2019
GP TEAM TRADING SRL, CHIBED
NR. 115, JUDEŢUL MUREŞ,
SAT CHIBED, 547268, MUREȘ,
ROMANIA
INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP.
12, JUD. MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
0540543, MUREȘ, ROMANIA

CITY PRINT SHOP
(531)

Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.12
(591) Culori revendicate:galben, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, papetărie, adezivi pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
───────

Casa Pălincii Ardelene
(531)

Clasificare Viena: 05.03.14; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
40. Tratament de materiale şi în special servicii
de distilare a băuturilor alcoolice.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02178
21/03/2019
SC STRAUSS ROMANIA SRL,
STR. NICOLAE TECLU NR. 51,
SECTORUL 3, , BUCUREŞTI,
032368, 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

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02179
21/03/2019
GP TEAM TRADING S.R.L., SAT
CHIBED NR. 115, JUDEŢ MUREŞ,
CHIBED, 547268, MUREȘ,
ROMANIA
INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP.
12, JUD. MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
0540543, MUREȘ, ROMANIA

Erdélyi pálinkaház
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
05.03.11; 05.03.13; 05.03.14; 26.11.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice ( cu excepţia berii).
40. Tratament de materiale si in special servicii
de distilare a băuturilor alcoolice.

MOMENTUL TĂU
DONCAFÉ ESPRESSO
Cafea boabe prăjită
(531)

Clasificare Viena: 05.07.01; 11.03.04;
13.03.09; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.24
(591) Culori revendicate:maro, verde, alb,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02180
21/03/2019
SORIN BARBU, STR. SOLD. ENE
MODORAN NR. 5B, SECTOR
5, 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

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02181
21/03/2019
Slavi Gheorghiev, CALEA
CALARASI NR. 172, BL. 57, ET.
3, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
COSMOVICI ŞI ASOCIATII SRL ,
STR. TACHE IONESCU NR. 5, ET.
3, AP. 13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

FESTIN nu festival
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică.
───────

Sebo Salic duo active
(531)

Clasificare Viena: 01.15.15; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.02
(591) Culori revendicate:galben, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse pentru toaletă dermocosmetice
(produse cosmetice), uleiuri esentiale si extracte
aromatice, săpunuri şi geluri, şampon solid,
şampon pentru bebeluşi, şampon spumă
pentru bebeluşi, balsamuri de păr (balsamurişampon), săpun pentru utilizare fără apă, emulsii
fără săpun pentru spălarea corpului, balsam
pentru tratarea părului nemedicinale, balsamuri
sub formă de spray pentru pielea capului,
preparate şi tratamente pentru păr nemedicinale,
şampoane de păr nemedicinale, produse
nutritive pentru păr, preparate cosmetice
pentru păr şi pielea capului, şampoane
antimatreaţă, produse nemedicinale pentru
tratamentul scalpului.
5. Şampon medicinal pentru păr, produse şi
articole pentru igienă cu scop medical, preparate
si articole medicinale, produse farmaceutice,
preparate farmaceutice pentru îngrijirea părului
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şi a scalpului, produse medicamentoase de
îngrijire a părului şi a scalpului, tratamente
medicinale pentru scalp.
───────

