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Cereri Mărci publicate în 28/05/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 03540

(151)
21/05/2019

(732)
UNIVERSITATEA NICOLAE
TITULESCU DIN BUCURESTI

(540)
UNT UNIVERSITATEA
NICOLAE TITULESCU 1991

2 M 2019 03727

21/05/2019

FUNDATIA OVI

Hip Trip

3 M 2019 03763

21/05/2019

BRAND EMOTION SRL

BBI BUCHAREST BUSINESS
INSTITUTE

4 M 2019 03764

21/05/2019

SC VOLA.RO SRL

Smart Connection

5 M 2019 03765

21/05/2019

SC VOLA.RO SRL

IEFTINUARIE

6 M 2019 03766

21/05/2019

CAMP TRADE AND
INVESTEMENTS CLOSE
CORPORATION

S Seville's KING SIZE FILTER

7 M 2019 03767

21/05/2019

GEORGIANA-LARISA
MUNTEAN-VIŢA

GV GEORGIANA VIŢA

8 M 2019 03768

21/05/2019

ART SEVEN SRL

Art seven

9 M 2019 03769

21/05/2019

CLAUDIA-DORA OPRINA

Dora Bloom exquisite
arrangements

10 M 2019 03770

21/05/2019

Emanuel-Edward Ciobanu
Adrian Ghimpău

angelo grasso

11 M 2019 03772

21/05/2019

ALEXANDRU EGRI

KAWASAKI

12 M 2019 03773

21/05/2019

RAINBOW INTERNAŢIONAL
DOROBANTU SR

RAINBOW INTERNAŢIONAL
DOROBANTU

13 M 2019 03774

21/05/2019

SC GOP DETECT
PREVENTION SRL

GOP DETECT PREVENTION

14 M 2019 03775

21/05/2019

SC ALCOVIN SRL

CORBUL NEGRU

15 M 2019 03776

21/05/2019

SC MISAVAN TRADING SRL

Savelle

16 M 2019 03777

21/05/2019

SC TGS SOFTWARE SRL

COOPID - AML

17 M 2019 03778

21/05/2019

SC TGS SOFTWARE SRL

COOPID Executări Silite

18 M 2019 03779

21/05/2019

SC TGS SOFTWARE SRL

COOPID TGSign

19 M 2019 03780

21/05/2019

SC TGS SOFTWARE SRL

TGS Software

20 M 2019 03781

21/05/2019

INGENIOS.RO SRL

IRO Framework si formulare
dinamice

21 M 2019 03782

21/05/2019

INGENIOS.RO SRL

IRO acces online pntru
administratia publica locala

22 M 2019 03783

21/05/2019

SC APISROM SRL

APISROM

23 M 2019 03784

21/05/2019

SC APISROM SRL

HONEY LINE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
24 M 2019 03785

(151)
21/05/2019

(732)
SC APISROM SRL

(540)
DELICIUL ZEILOR

25 M 2019 03786

21/05/2019

ODIG INVESTMENT
CONSULTANCY PFA

ODIG Investment Consultancy

26 M 2019 03787

21/05/2019

SB ADVANCED SYSTEMS LTD super bet

27 M 2019 03788

21/05/2019

SC ADEVARUL HOLDING SRL

28 M 2019 03789

21/05/2019

SB ADVANCED SYSTEMS LTD super bet

29 M 2019 03790

21/05/2019

SC DOMENIILE VITICOLE
TOHANI SRL

WINE CHOCOLATE

30 M 2019 03791

21/05/2019

BLUESET IMPEX SRL

HARLEY ... Masa dintre mese !

31 M 2019 03793

21/05/2019

MIP METRO Group Intellectual
Property GmbH & Co. KG

GASTRONOMETRO

32 M 2019 03794

21/05/2019

ELENA-OANA POPESCU

bliss Professional

33 M 2019 03795

21/05/2019

ANDREEA-GABRIELA
RĂDULESCU
MIHAIL GRECU

Live Travel TO TRAVEL IS TO
LIVE

34 M 2019 03796

21/05/2019

CORNELIA-CORINA
ABDELRAZEK

CAMERA DE COMERȚ
BILATERALĂ ROMÂNIA-EGIPT

3

E OK! să fii vedetă?
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03540
21/05/2019
UNIVERSITATEA NICOLAE
TITULESCU DIN BUCURESTI,
CALEA VĂCĂREŞTI NR. 185,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040051,
BUCUREȘTI, ROMANIA
Cabinet Individual "Roş Viorel",
B-DUL MIRCEA VODĂ, NR.35,
BL.M 27,, SC.A, ET.6, AP.16
-18, BUCUREŞTI, 030663,
BUCUREȘTI, ROMANIA

UNT UNIVERSITATEA
NICOLAE TITULESCU 1991
(531)

Clasificare Viena: 26.01.01; 26.01.16;
26.01.18; 24.01.01; 29.01.12; 09.07.22
(591) Culori revendicate:galben, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Accesorii pentru scriere (papetărie),
accesorii pentru creioane (articole de papetărie),
afişe (postere), afişe din hârtie, afişe
publicitare (tipărite), hârtie şi carton, tipărituri,
fotografii, articole de papetărie şi de birou,
cu excepţia mobilei, materiale didactice şi
educative, pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie
sau plastic, pentru ambalat, albume, statui,
figurine, panouri publicitare din hârtie sau
carton, almanahuri, invitaţii (papetărie), cărţi
broşate, suporturi pentru cărţi, semne de cărţi,
cărţi, cataloage, calendare, coperţi (papetărie)/
învelitori (papetărie), gravuri, plicuri (papetărie),
steguleţe din hârtie, fluturaşi publicitari, mape
pentru hârtii/dosare din plastic pentru hârtii,
felicitări tipărite, etichete din hârtie sau carton,
reviste (publicaţii periodice), copii multiplicate
(papetărie), agende, albume, broşuri, publicaţii
periodice, ilustraţii, placarde din hârtie sau

carton, cărţi poştale, postere, orare tipărite,
materiale tipărite, publicaţii tipărite, anuare,
bannere de afişaj fabricate din carton, bannere
de afişaj fabricate din hârtie, broşuri tipărite,
broşuri informative, diplome imprimate, diplome
de premiere tipărite, flip-charturi imprimate,
ghiduri tipărite pentru activitatea de predare,
manuale didactice, publicaţii educative, plicuri
din hârtie, pungi din hârtie, reviste juridice.
25. Şepci, bentiţe, tricouri cu mânecă scurtă.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor de birou, răspândirea
materialelor publicitare, publicitate exterioară,
publicare de texte publicitare.
41. Activităţi
culturale
şi
sportive,
administrare de biblioteci cu servicii de
împrumut, administrarea serviciilor educaţionale,
coordonare de cursuri formare profesională,
coordonare cursuri de învăţământ la distanţă, la
nivel universitar, coordonare cursuri, seminarii
şi ateliere de lucru, coordonare de evenimente
educative, coordonare cursuri de instruire
în domeniul ştiinţei, organizarea cursuri de
pregătire în domeniul cercetării şi dezvoltării,
organizarea de cursuri de pregătire în domeniul
finanţelor, organizarea de cursuri de pregătire
în materie de legislaţie, organizarea de
cursuri postuniversitare, organizarea cursuri
prin corespandenţă, organizarea de cursuri
pentru dezvoltare de programe international de
schimb de experienţă pentru studenţi, editare
de cărţi şi recenzii, editare de publicaţii,
elaborare de materiale didactice distribuite
la seminare profesionale, la seminare de
formare profesională, la cursuri profesionale
şi prelegeri profesionale, educaţie, formarea
profesiorilor, furnizare de instruire, furnizare
cursuri de formare, furnizare cursuri de instruire
la nivel postuniversitar, furnizare cursuri de
pregătire, furnizare de pregătire, educaţie
şi îndrumare, împrumut cărţi referitoare la
finanţe şi audit, activităţi bancare, afaceri,
alte publicaţii, publicaţii periodice, instruire
educativă, organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea
şi
susţinerea
conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, informaţii
despre educaţie, furnizare online de publicaţii
electronice nedescărcabile, furnizarea online de
imagini video nedescărcabile, organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
organizare de evenimente educaţionale,
organizare de cursuri educative destinate
studenţilor, organizare de programe didactice,
pregătire în domeniul dreptului, pregătire
în domeniul fiscalităţii, pregătire profesională
în domeniul afacerilor, servicii de educaţie
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juridică, servicii de educaţie universitară, servicii
de evaluare didactică, servicii educaţionale
furnizate de universităţi, servicii specifice
instituţiilor de învăţământ.

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03727
21/05/2019
FUNDATIA OVI, STR. VALERIU
BRANISTE NR. 48, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

M 2019 03763
21/05/2019
BRAND EMOTION SRL , ŞOS.
PIPERA NR. 4, ET. 4, SECTOR 1
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

BBI BUCHAREST
BUSINESS INSTITUTE
Hip Trip
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.04; 29.01.03
(591) Culori revendicate:verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compactdiscuri,
dvd-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03764
21/05/2019
SC VOLA.RO SRL, STR.
PRINCIPATELE UNITE, NR. 46-48,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040165,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Smart Connection
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.09; 01.15.11; 18.05.01; 18.05.03
(591) Culori revendicate:alb. albastru
(Pantone 300 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile stiintei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
43. Servicii oferite de restaurante şi cazare
temporară.

(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.05; 27.05.24; 24.17.09; 07.01.24;
07.01.25; 18.05.01; 18.05.03
(591) Culori revendicate:alb, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
43. Servicii oferite de restaurante şi cazare
temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03765
21/05/2019
SC VOLA.RO SRL, STR.
PRINCIPATELE UNITE, NR. 46-48,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040165,
BUCUREȘTI, ROMANIA

IEFTINUARIE

(540)

M 2019 03766
21/05/2019
CAMP TRADE AND
INVESTEMENTS CLOSE
CORPORATION, JOESEPH WOOD
STREET 16, WINDHOEK, NAMIBIA
CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU NR.
2, SC.B, AP.2, JUDEŢUL BACĂU,
BACĂU, 600204

S Seville's KING SIZE FILTER
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(531)

Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.17; 27.05.24; 25.01.19;
27.05.21; 26.11.06
(591) Culori revendicate:albastru, alb, roşu,
bleu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Tutun și înlocuitori de tutun, ţigări și trabucuri,
ţigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

35. Publicitate,

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

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03767
21/05/2019
GEORGIANA-LARISA MUNTEANVIŢA, STR. MORICZ ZSIGMOND
NR. 34, AP. 1, SAT. DUMBRĂVIŢA,
JUD. TIMIŞ, COM. DUMBRĂVIŢA,
TIMIȘ, 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)

(540)

M 2019 03768
21/05/2019
ART SEVEN SRL, STR. DR.
PETRE HERESCU NR. 12,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 49191,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Art seven
(531)

Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.17; 26.04.02; 16.03.05
(591) Culori revendicate:rosu, gri, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale
───────

GV GEORGIANA VIŢA
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 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).
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03769
21/05/2019
CLAUDIA-DORA OPRINA, STR.
SENESLAV VOIEVOD NR. 67,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 010000,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

Dora Bloom exquisite
arrangements

(540)

M 2019 03770
21/05/2019
Emanuel-Edward Ciobanu,
STR. CÎMPUL PIPERA NR. 109E,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA
Adrian Ghimpău, STR. SIRET
NR. 66, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
VIORELE NR. 51, BL. 37, SC. 2,
AP. 63, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040425

(531)

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 05.05.20; 05.05.23
(591) Culori revendicate:mov, albastru,
galben, roşu, negru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt.
───────

angelo grasso
(531)

Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.02;
27.05.11; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
oferite de baruri, baruri de cocteiluri, bodegi
de vin, bufet salate, bufete cu autoservire,
servicii de catering, servicii oferite de ceainării,
consiliere în domeniul culinar, consultaţii privind
reţete de gătit, asigurare de hrană si băuturi,
decorare de alimente, decorare de torturi,
servicii oferite de fast-fooduri, furnizare de
alimente si băuturi pentru oaspeţi, furnizare
de alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
furnizare de alimente şi băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de informaţii cu privire la
prepararea alimentelor şi băuturilor, furnizare
de informaţii cu privire la servicii de bar,
furnizare de informaţii sub formă de reţete de
băuturi, furnizare de servicii personalizate de
planificare a meselor prin intermediul unui site,
furnizarea de informaţii cu privire la restaurante,

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
21/05/2019

închiriere de echipament de catering, închiriere
de echipamente de bar, închiriere de săli pentru
evenimente sociale, închirieri de distribuitoare
automate de băuturi, servicii oferite de localuri
tip snack-bar, oranizarea de de recepţii pentru
nunţi (mâncare şi băutură), servicii oferite de
pizzerii, pregătirea mâncărurilor şi a băuturilor,
pregătirea şi furnizare de alimente şi băuturi
destinate consumulu imediat, servicii oferite
de restaurante, restaurante cu autoservire,
restaurante de delicatese şi restaurante
specializate în preparate la grătar, prepararea
alimentelor, rezervări pentru restaurante şi
mese, sculptură culinară, servicii ale barurilor,
servicii ale bistrourilor, servicii contractuale de
alimentaţie, servicii de bar cu servire de vin,
servicii de baruri cu narghilea, servicii de baruri
de sucuri de fructe, servicii de bucătărie mobilă,
servicii de bufet, servicii de catering hotelier,
servicii de catering în exterior, servicii de catering
mobil, servicii de catering pentru firme, servicii
de catering pentru şcoli, servicii de catering
pentru centre de conferinţe, servicii de catering
pentru case de oaspeţi, servicii de catering
pentru banchete si petreceri, servicii de catering
pentru oferirea de mâncare specifică bucătăriei
europene, servicii de catering pentru spitale,
servicii de club pentru furnizare de mâncare şi
băuturi, servicii de cluburi cu restaurante private,
servicii de degustare de vinuri (furnizare de
băuturi), servicii de gătit, servicii de local public,
servicii de mâncăruri si băuturi la pachet, servicii
de restaurante fast-food, servicii de restauraţie
pentru recepţiile firmelor (furnizare de alimente
şi băuturi), servicii de restaurant şi bar, servicii
de terasă berărie, servicii oferite de rotiserii,
servire de băuturi alcoolice, servirea de băuturi
în berării, servicii de baruri care servesc bere.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03772
21/05/2019
ALEXANDRU EGRI, STR. MATEI
VOIEVOD NR. 26, ET. 2, AP.
3, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

KAWASAKI
(531)

Clasificare Viena: 22.01.15; 22.01.25;
27.05.02; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în
fotografie,
cinematografie,
semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, compact discuri, DVD-uri şi
alte suporturi de înregistrare digitale, mecanisme
pentru aparate care funcţionează cu fise, case
de marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, software
pentru computere.
15. Instrumente muzicale.
───────

───────
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03773
21/05/2019
RAINBOW INTERNAŢIONAL
DOROBANTU SR, STR.
VLADEASA NR. 11, BL. C33,
SC. A, ET. 8, AP. 54, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

RAINBOW INTERNAŢIONAL
DOROBANTU

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Publicitate,

managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03774
21/05/2019
SC GOP DETECT PREVENTION
SRL, STR. COTUL MIC NR. 24,
JUD. TIMIS, LUGOJ, 35500, TIMIȘ,
ROMANIA
CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA TUDOR
ICLANZAN, PIAŢA VICTORIEI NR.
5, SC. D, AP. 2, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300030, ROMANIA

GOP DETECT PREVENTION

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 03775
21/05/2019
SC ALCOVIN SRL , STR.
VITICULTORI NR. 2, JUDEŢUL
TULCEA, MĂCIN, TULCEA,
ROMANIA

CORBUL NEGRU

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Măcin.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
───────

(540)

M 2019 03776
21/05/2019
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

Savelle
(531)

Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.02;
27.05.24
(591) Culori revendicate:alb, violet (Pantone
2747C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Săpunuri nemedicinale, şerveţele impregnate
cu loţiuni cosmetice, şerveţele impregnate cu
preparate pentru demachiere.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
menţionate în clasa 03 (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi
să le cumpere comod, servicii de comerţ a
produselor en gros şi en detail, prin intermediul
unui magazin sau prin intermediul reţelelor
informatice, servicii de agenţie de import-export
cu aceste produse.
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
21/05/2019

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03777
21/05/2019
SC TGS SOFTWARE SRL, CALEA
GRIVIŢEI NR. 228, BL. 4, SC. F, ET.
5, AP. 23, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03779
21/05/2019
SC TGS SOFTWARE SRL, CALEA
GRIVIŢEI NR. 228, BL. 4, SC. F, ET.
5, AP. 23, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

COOPID - AML
COOPID TGSign

(531)

Clasificare Viena: 16.03.17; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicaţii
software
pentru
calculator,
descărcabile.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03778
21/05/2019
SC TGS SOFTWARE SRL, CALEA
GRIVIŢEI NR. 228, BL. 4, SC. F, ET.
5, AP. 23, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

COOPID Executări Silite

(531)

Clasificare Viena: 20.01.01; 20.01.03;
29.01.14; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17
(591) Culori revendicate:negru, roşu, galben,
albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicaţii
software
pentru
calculator,
descărcabile.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03780
21/05/2019
SC TGS SOFTWARE SRL, CALEA
GRIVIŢEI NR. 228, BL. 4, SC. F, ET.
5, AP. 23, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 14.07.01; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17
(591) Culori revendicate:negru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicaţii
software
pentru
calculator,
descărcabile.
───────

TGS Software
(531)

Clasificare Viena: 26.04.01; 26.04.09;
29.01.14; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17
(591) Culori revendicate:negru, galben,
portocaliu, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Dezvoltare şi implementare soluţii software
bazate pe tehnologie Oracle, servicii de
consultanţă IT în operaţiuni IT, servicii de
management de proiecte de inginerie.
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───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2019 03781
21/05/2019
INGENIOS.RO SRL, STR.
GEORGE CONSTANTINESCU
NR. 2C, ET. 2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

IRO Framework si
formulare dinamice

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicaţii pentru calculator, descărcabile.

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

───────
(511)
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03782
21/05/2019
INGENIOS.RO SRL, STR.
GEORGE CONSTANTINESCU
NR. 2C, ET. 2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

IRO acces online pntru
administratia publica locala

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicaţii pentru calculator, descărcabile.

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(540)
(511)

M 2019 03783
21/05/2019
SC APISROM SRL, STR.
MUNTENII DE JOS NR. 856,
JUDEŢ VASLUI, COMUNA
MUNTENII DE JOS, VASLUI,
VASLUI, ROMANIA

APISROM

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

HONEY LINE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.

───────

(210)
(151)
(732)

M 2019 03784
21/05/2019
SC APISROM SRL, STR.
MUNTENII DE JOS NR. 856,
JUDEȚUL VASLUI, COMUNA
MUNTENII DE JOS, VASLUI,
ROMANIA

(511)

M 2019 03785
21/05/2019
SC APISROM SRL, STR.
MUNTENII DE JOS NR. 856,
JUDEȚUL VASLUI, COMUNA
MUNTENII DE JOS, VASLUI,
ROMANIA

DELICIUL ZEILOR

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03786
21/05/2019
ODIG INVESTMENT
CONSULTANCY PFA, STR.
CETATEA HISTRIA NR. 2, SC. D,
AP. 40, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
062079, BUCUREȘTI, ROMANIA

(591)

Culori revendicate:roșu (Pantone
1795C), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicaţii mobile descărcabile referitoare la
jocuri de noroc.
41. Servicii de divertisment referitoare la jocuri
de noroc, servicii de jocuri de noroc, furnizarea
de facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
servicii de pariuri sportive organizate în săli
de jocuri de noroc, servicii de jocuri de noroc
furnizate online.
───────

ODIG Investment Consultancy

(210)
(151)
(732)

(531)

Clasificare Viena: 26.05.18; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde închis, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Managementul afacerilor.

(740)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03787
21/05/2019
SB ADVANCED SYSTEMS LTD,
2 PRESPAS, ET.4, BIROUL 405,
AGIOI OMOLOGITES, NICOSIA,
1082, CIPRU
MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

super bet
(531)

Clasificare Viena: 21.03.01; 26.11.21;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(540)
(511)

M 2019 03788
21/05/2019
SC ADEVARUL HOLDING SRL,
STR. FABRICA DE GLUCOZĂ
NR. 21, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
”ENESCU GABRIELA”, STR.
FRUNTE LATĂ NR. 7, BL. P14A,
SC. 1, PARTER, AP. 3, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050684, ROMANIA

E OK! să fii vedetă?

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03789
21/05/2019
SB ADVANCED SYSTEMS LTD,
2 PRESPAS, ET.4, BIROUL 405,
AGIOI OMOLOGITES, NICOSIA,
1082, CIPRU
MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03790
21/05/2019
SC DOMENIILE VITICOLE TOHANI
SRL, JUDEŢUL PRAHOVA, GURA
VADULUI, ROMANIA
SC ROVALCONS SRL, STR.
ORIZONTULUI NR. 1, BL. R 10,
ET. 7, AP. 27, JUD. PRAHOVA,
CÂMPINA, 2150, ROMANIA

super bet
(531)

Clasificare Viena: 21.03.01; 26.11.21;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
1795C), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicaţii mobile descărcabile referitoare la
jocuri de noroc.
41. Servicii de divertisment referitoare la jocuri
de noroc, servicii de jocuri de noroc, furnizarea
de facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
servicii de pariuri sportive organizate în săli
de jocuri de noroc, servicii de jocuri de noroc
furnizate online.
───────

WINE CHOCOLATE
(531)

Clasificare Viena: 11.01.02; 08.01.19;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.15
(591) Culori revendicate:bleumarin, alb,
argintiu, maro, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), vinuri.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03791
21/05/2019
BLUESET IMPEX SRL, BD.
DOROBANŢILOR CORP CLĂDIRE
C1, NR. 669, JUDEŢUL BRĂILA ,
BRĂILA, BRĂILA, ROMANIA
SC ROVALCONS SRL, STR.
ORIZONTULUI NR. 1, BL. R 10,
ET. 7, AP. 27, JUD. PRAHOVA,
CÂMPINA, PRAHOVA, ROMANIA

naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ,
fructe cu coajă lemnoasă, nuci, nuci caju, fistic,
migdale, alune, arahide şi seminţe, toate acestea
neprelucrate.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

HARLEY ... Masa dintre mese !
(531)

Clasificare Viena: 25.01.19; 05.05.20;
27.05.01; 27.05.02; 26.05.18; 29.01.13
(591) Culori revendicate:verde, alb, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Fructe şi legume congelate, uscate şi
coapte, jeleuri, gemuri, compoturi, unt, uleiuri şi
grăsimi alimentare, produse din legume şi cartofi
extrudate şi granulate şi altfel fabricate sau
prelucrate, nuci, nuci caju, fistic, migdale, alune,
arahide, nuci de cocos prăjite, uscate, sărate,
condimentate, glasate/acoperite cu glazură şi
prelucrate, fructe şi legume uscate, coapte
sau prăjite, unt de arahide, stafide, curmale,
smochine, nucă de cocos.
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, serbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată), manioc, porumb, grâu sau alte
produse cerealiere extrudate şi granulate şi altfel
fabricate sau prelucrate, produse din ghimbir,
ca produse de cofetărie şi jeleuri, napolitane,
biscuiţi şi covrigi, batoane musli, constând în
principal din nuci, fructe uscate, seminţe de
cereale prelucrate, produse din ciocolată, sosuri.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori

(540)
(511)

M 2019 03793
21/05/2019
MIP METRO Group Intellectual
Property GmbH & Co.
KG, METRO-STRASSE 1 ,
DÜSSELDORF, 40235, GERMANIA
S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

GASTRONOMETRO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, placarde din hârtie
sau carton, cutii din carton sau din
hârtie, decoraţiuni din hârtie, suporturi pentru
documente (papetărie), foi de hârtie (papetărie),
flipchart-uri, articole de hârtie de unică folosinţă,
semne din hârtie imprimate, embleme de
hârtie, pungi de cumpărături de hârtie, panouri
publicitare de hârtie, bannere de hârtie, steaguri
de hârtie, postere din hârtie, decoraţiuni pentru
petreceri de hârtie, etichete de identificare din
hârtie, imprimeuri publicitare de hârtie, panouri
publicitare din hârtie sau carton, abţibilduri
(papetărie), autocolante (decalcomanii), carduri
din hârtie sau carton, flash carduri din hârtie
sau carton, carduri cu imagini din hârtie
sau carton, jurnale, agende, cărţi manuscrise,
hârtiuţe pentru notiţe, blocnotes-uri, noteboarduri, cărţi de buzunar (papetărie), caiete de notiţe,
echipamente (materiale didactice) educative,
materiale imprimate, materiale pentru legarea
cărţilor, fotografii, papetărie, adezivi pentru
papetărie sau pentru uz casnic, materiale pentru
artişti, pensule, maşini de scris şi articole
de birou (cu excepţia mobilierului), materiale
didactice şi de instructaj.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
periilor de vopsea), materiale pentru perii,
articole pentru curăţenie, bureţi de sârmă, sticlă
neprelucrată sau semifabricată (cu excepţia
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sticlei utilizate în construcţii), articole din sticlă,
porţelan şi faianţă.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru
acoperirea capului.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de servicii formare
profesională, divertisment, activităţi sportive şi
culturale.
43. Servicii de catering.

───────

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03794
21/05/2019
ELENA-OANA POPESCU, STR.
G-RAL TITUS I. GÂRBEA NR. 32,
JUDEŢUL GORJ, TÂRGU JIU,
GORJ, 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

Live Travel TO
TRAVEL IS TO LIVE
(531)

bliss Professional
(531)
(511)

(540)

M 2019 03795
21/05/2019
ANDREEA-GABRIELA
RĂDULESCU, ALEEA BRADULUI
NR. 16, ŞTEFANEŞTI, JUDEŢUL
ARGEŞ, SAT ŞTEFĂNEŞTII NOI,
ARGEȘ, ROMANIA
MIHAIL GRECU, STR. LUCIAN
BLAGA NR. 8, BL. Q4, SC. A, ET. 1,
AP. 4, JUDEŢUL ARGEŞ, PITEŞTI,
ARGEȘ, ROMANIA

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.04
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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau
animale, servicii de agricultură, horticultură și de
silvicultură.

Clasificare Viena: 24.15.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2019 03796
21/05/2019
CORNELIA-CORINA
ABDELRAZEK, CALEA
CĂLĂRAŞILOR NR. 180, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

CAMERA DE COMERȚ
BILATERALĂ
ROMÂNIA-EGIPT

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de consultanţă în afaceri comerciale.
───────

ERATĂ
Referitor la depozitul M2019/02649, publicat în data de 12.04.2019 clasificarea corectă este:
Clasa 7 - Aspiratoare; aparate de curăţat cu aburi; maşini, maşini-unelte; unelte acţionate electric;
motoare, cu excepţia celor pentru vehiculele terestre; cuplaje şi componente de transmisie, cu excepţia
celor pentru vehiculele terestre; unelte agricole, altele decât uneltele acţionate manual; incubatoare pentru
ouă; distribuitoare automate.
Clasa 8 - Cuţite de bucătărie; unelte şi ustensile de mână, acţionate manual; tacâmuri; arme de mână,
cu excepţia armelor de foc; aparate de ras.
Clasa 10 - Aparate de masaj; aparate pentru vibromasaj; 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, dispozitive şi articole pentru
sugari; aparate, dispozitive şi articole pentru activitate sexuală.
Clasa 21 - Aparate de gătit cu aburi, neelectrice; oale de gătit; ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie; vase de gătit şi articole pentru masă, cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor; piepteni şi
bureţi; perii, cu excepţia pensulelor; materiale pentru perii; articole de curăţare; sticlă neprelucrată sau
semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru construcţii; sticlărie, porţelan şi lut.

