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Cereri Mărci publicate în 29/01/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

2 M 2019 00015 22/01/2019 CÎTU WEB CONSULTING SRL GOTTI

3 M 2019 00343 22/01/2019 ELENA MARIA TOADER
LAURA IUSTINA DIMANCEA

P. PULSE STUDIO

4 M 2019 00344 22/01/2019 ALEX CONSTANTIN CONCEPT
SRL-D

ALEX CONSTANTIN

5 M 2019 00345 22/01/2019 DUMITRU VÂRGĂ DEJA VU

6 M 2019 00346 22/01/2019 VASILE CREȚU NORD ARIN

7 M 2019 00347 22/01/2019 S.C. EAGLES G.P.S. S.R.L. GPS EAGLES SECURITY

8 M 2019 00348 22/01/2019 ORG CONSTANTA PORT
BUSINESS ASSOCIATION

Constanta Port Business
Association

9 M 2019 00350 22/01/2019 SC FARMEC SA Lara Super

10 M 2019 00352 22/01/2019 INODELISIA SRL LaBiscuiterie.ro

11 M 2019 00353 22/01/2019 MISO ARCHITECTS SRL MISO ARCHITECTS

12 M 2019 00354 22/01/2019 LAURA CRINA ANDREI BLOOMING BOX

13 M 2019 00355 22/01/2019 NATASA MONICA DAVID PSYCHOLOGY HUB Re-
connecting with yourself and
others

14 M 2019 00356 22/01/2019 NATASA MONICA DAVID ZIUA PSIHOEDUCATIEI

15 M 2019 00357 22/01/2019 SARAH FARM COMERT IMP-
EXP SRL

QCare

16 M 2019 00358 22/01/2019 CRISTIAN CURUS TRIPTAGO

17 M 2019 00359 22/01/2019 RODICA BZOVI Hellenic Aloe

18 M 2019 00360 22/01/2019 ADAMA AGAN LTD TRITIMAX

19 M 2019 00361 22/01/2019 EVIANNE BOUTIQUE HOTEL
SRL

HOTEL Jolie

20 M 2019 00362 22/01/2019 EMANUEL CIMPONERU VIVALO

21 M 2019 00363 22/01/2019 CROSSGATE SRL SOLUMNIA

22 M 2019 00364 22/01/2019 Machiabelle Organic Cosmetics MACHIABELLE

23 M 2019 00365 22/01/2019 UPMCA - UNIUNEA
PRACTICIENILOR DE
MEDICINA ALTERNATIVA -
BIOSAN

MI MEDICINA INTEGRATIVĂ

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 08493 21/12/2018 SC BIO EEL SRL DERMOSAN BIOEEL S
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2019 00367 22/01/2019 ZAREA S.A. ZAREA

25 M 2019 00368 22/01/2019 RIK S.R.L. JoyRide JOINT RESOURCES
AND INITIATIVES DEDICATED
TO THE ENVIRONMENT

26 M 2019 00369 22/01/2019 ORGANIZAȚIA NOUA
ACROPOLĂ ÎN ROMÂNIA

SĂPTĂMÂNA CULTURII

27 M 2019 00370 22/01/2019 DAN ADRIAN POSEA Cozonacul.ro

28 M 2019 00371 22/01/2019 DAN ADRIAN POSEA TETO YOU ONLY LIVE ONCE

29 M 2019 00372 22/01/2019 MEDEEA IZABELA PIRON THE SLICE modular cakes

30 M 2019 00373 22/01/2019 CLAUDIU NECȘULESCU

31 M 2019 00374 22/01/2019 PFA Cimbru Liliana Zumm
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BEGA, NUMAR: 5, JUDEŢ
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, MUREȘ,
ROMANIA

(540)
DERMOSAN BIOEEL S

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2019 00015
(151) 22/01/2019
(732) CÎTU WEB CONSULTING SRL,

STR. BRĂILEI NR. 37, JUD.
VRANCEA, FOCȘANI, 620125,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

GOTTI

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Bijuterii prețioase, metale prețioase și
aliajele acestora, bijuterii, pietre prețioase și
semiprețioase.
31. Plante și flori naturale, trandafiri, trandafiri
(plante naturale).

───────

(210) M 2019 00343
(151) 22/01/2019
(732) ELENA MARIA TOADER, ALEEA

BARAJUL DUNARII NR. 3, BL.
M35, SC. 3, AP. 90, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
LAURA IUSTINA DIMANCEA,
STR. PADUROIU NR. 10, BL.
B27, SC. 4, AP. 47, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

P. PULSE STUDIO

(531) Clasificare Viena: 26.04.03; 24.17.02;
27.05.01; 27.05.17

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

25. Îmbrăcăminte.
───────

(210) M 2018 08493
(151) 21/12/2018
(732) SC BIO EEL SRL, STRADA:
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(210) M 2019 00344
(151) 22/01/2019
(732) ALEX CONSTANTIN CONCEPT

SRL-D, ALEEA ILIOARA NR.
3, BL. PM27, SC. D, ET. 8, AP.
143, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ALEX CONSTANTIN

(531) Clasificare Viena: 26.03.01; 26.03.23;
14.07.20; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
44. Servicii de îngrijire sanitară și de
înfrumusețare pentru persoane.

───────

(210) M 2019 00345
(151) 22/01/2019
(732) DUMITRU VÂRGĂ, LOCALITATEA

GURA VADULUI NR. 446,
JUDEȚUL PRAHOVA, COMUNA
GURA VADULUI, 107300,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ŞI TRANSFER
TEHNOLOGIC “STOIAN IOAN”,
STR. REPUBLICII NR. 46, SC. C,
AP. 35, ROMAN, 611127, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)
DEJA VU

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────

(210) M 2019 00346
(151) 22/01/2019
(732) VASILE CREȚU, COMUNA

PÂNGĂRAȚI, JUDEȚUL NEAMȚ,
LOCALITATEA PRELUCA, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ŞI TRANSFER
TEHNOLOGIC “STOIAN IOAN”,
STR. REPUBLICII NR. 46, SC. C,
AP. 35, ROMAN, 611127, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

NORD ARIN

(531) Clasificare Viena: 26.11.06; 27.05.01;
27.05.17

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

20. Mobilier, scări din lemn.
───────
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(210) M 2019 00347
(151) 22/01/2019
(732) S.C. EAGLES G.P.S. S.R.L., STR.

ALUNIS NR. 2, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

GPS EAGLES SECURITY

(531) Clasificare Viena: 03.07.02; 26.05.18;
24.17.02; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

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

45. Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor.

───────

(210) M 2019 00348
(151) 22/01/2019
(732) ORG CONSTANTA PORT

BUSINESS ASSOCIATION, BLD.
MAMAIA NR. 182, ET. P, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

Constanta Port
Business Association

(531) Clasificare Viena: 07.01.16; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie. (Solicităm
protecție 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 protecție 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,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
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servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
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. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 00350
(151) 22/01/2019
(732) SC FARMEC SA, STR. HENRI

BARBUSSE NR.16, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 400616,
CLUJ, ROMANIA

(540)
Lara Super

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

3. Preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi preparate abrazive, săpunuri,
parfumerie, uleiuri esenţiale, preparate
cosmetic, loţiuni pentru păr, pastă de dinţi,
săpunuri nemedicinale, produse nemedicinale
pentru curăţarea dinţilor, produse pentru
bronzare (cosmetice), produse cosmetice
pentru sprâncene, creme tonifiante (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru păr,
produse de curăţare a pielii (produse cosmetice),
vopsele de corp (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru machiajul ochilor, produse
de protecţie solară (cosmetice), creme pentru
corp (produse cosmetice), produse cosmetice
exfoliante pentru corp, produse cosmetice pentru
uz personal, produse exfoliante pentru ten
(produse cosmetice), produse pentru curăţarea
feţei (produse cosmetice), produse cosmetice de
protecţie a buzelor, produse pentru îndepărtarea
lacului de pe unghii (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de lapte, produse
de curăţare pentru perii cosmetice, loţiuni de
corp hidratante (produse cosmetice), produse
cosmetice sub formă de creme, crème hidratante
pentru piele (produse cosmetice), produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor, produse
cosmetice sub formă de geluri, produse
cosmetice sub formă de uleiuri, produse
cosmetice de aplicare pe buze, produse
cosmetice sub formă de loţiuni, creme pentru
îngrijirea pielii (produse cosmetice), produse
cosmetice sub formă de pudră, şerveţele pentru

faţă îmbibate cu produse cosmetice, tampoane
de curăţare impregnate cu produse cosmetice,
dizolvanţi pentru lac de unghii (produse
cosmetice), uleiuri de îngrijire a pielii (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru machiaj,
(aplicate pe piele), seturi de produse cosmetice
pentru igiena bucală, produse cosmetice pentru
baie, (nu de uz medical), produse cosmetice
sub formă de fard de obraz, produse cosmetice
sub formă de farduri de pleoape, măşti pentru
închiderea porilor utilizate ca produse cosmetice,
produse cosmetice sub formă de aerosoli
pentru îngrijirea pielii, prosoape din hârtie
pentru mâini, impregnate cu produse cosmetice,
geluri pentru folosire după expunerea la soare,
produse cosmetice, produse cosmetice pentru
protejarea pielii împotriva arsurilor provocate
de soare, piatră ponce, uleiuri de baie
nemedicinale, uleiuri de baie pentru îngrijirea
părului, uleiuri de baie de uz cosmetic, uleiuri
de baie care nu sunt medicinale, săpunuri
cosmetice, săpunuri cremă, săpunuri lichide,
săpunuri antiperspirante, săpunuri parfumate,
săpunuri granulate, săpunuri carbolice, săpunuri
deodorante, săpunuri şi geluri, săpunuri cu
aloe, săpunuri de rufe, săpunuri pentru toaletă,
săpunuri de faţă, săpunuri pentru mâini,
săpunuri pentru îngrijirea corporală, săpunuri-
cremă de corp, săpunuri de baie lichide,
săpunuri de toaletă nemedicinale, săpunuri din
buretele Loofah, săpunuri stick pentru bărbierit,
săpunuri sub formă de gel, săpunuri lichide
pentru mâini şi faţă, creme exfoliante, produse
exfoliante (crème), produse exfoliante pentru
picioare (crème), exfoliante pentru îngrijirea
pielii (creme), exfoliante pentru curăţarea
pielii (creme), produse exfoliante pentru corp
(creme), produse exfoliante pentru mâini de
uz cosmetic, produse exfoliante pentru faţă
de uz cosmetic, produse exfoliante pentru
faţă (nemedicinale), produse exfoliante de uz
cosmetic, loţiuni tonice (produse cosmetice),
loţiuni tonice pentru faţă (produse cosmetice),
loţiuni tonice pentru piele nemedicinale, loţiuni
tonice pentru păr nemedicinale, loţiuni tonice de
înfrumuseţare pentru aplicare pe corp, loţiuni
tonice de înfrumuseţare pentru aplicare pe
faţă, şampoane nemedicinale, produse pentru
aranjarea părului, spume pentru aranjarea
părului, geluri pentru aranjarea părului, loţiuni
de aranjare a părului, preparate pentru coafură
permanentă şi ondulare, geluri sub formă
de sprayuri pentru coafură, preparate pentru
ondulare permanentă, loţiuni pentru ondularea
părului, preparate pentru ondularea părului,
loţiunepermanentă pentru ondularea părului,
soluţii de ondulare permanentă la rece, produse
pentru decolorarea părului, produse pentru
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decolorarea şuviţelor de păr (preparate de
nuanţare), deodorante de uz personal sau
veterinar, deodorant antiperspirante, deodorante
de corp (produse de parfumerie), deodorante
de uz personal, deodorante pentru îngrijirea
corpului, înălbitori şi alte preparate pentru
spălare, deodorante de uz personal (produse
de parfumerie), produse de parfumerie pe
bază de cedru, sprayuri deodorante pentru
zona intimă feminină, deodorante cu bilă
(produse de toaletă), deodorante de uz
personal sub formă de batoane, produse
cosmetice utilizate ca loţiuni bay rum (cel mai
des utilizate ca aftershave, apă de colonie
şi deodorante, produse cosmetice utilizate
ca ingrediente în fabricarea săpunului de
bărbierit), deodorant pentru picioare, săpun
pentru bărbierit, produse pentru bărbierit,
gel după bărbierit, loţiuni de bărbierit, gel
pentru bărbierit, loţiune după bărbierit, spray-uri
pentru bărbierit, lapte hidratant după bărbierit,
cremă hidratantă după bărbierit, pietre de
alaun pentru bărbierit, preparate cosmetice
pentru folosire înainte de bărbierit, soluţii de
bronzare, produse cosmetice pentru bronzare,
loţiuni pentru bronzare, creme pentru bronzare,
geluri pentru bronzare, gel pentru bronzare,
preparate cosmetice pentru bronzare artificială,
loţiuni cosmetice pentru bronzare, creme pentru
bronzarea pielii, uleiuri de bronzare de uz
cosmetic, preparate cosmetice pentru hidratarea
pielii înainte de bronzare, pudre cosmetice
pentru faţă, pudre pentru faţă, creme cu protecţie
solară, preparate cosmetice cu protecţie solară,
produse cosmetice de protecţie solară, spray-uri
de protecţie solară, creme de protecţie solară
(produse cosmetice), uleiuri de protecţie solară
(produse cosmetice), uleiuri pentru protecţie
solară (produse cosmetice), ruj cu protecţie
solară (produse cosmetice), creme de protecţie
solară pentru bebeluşi, cremă cu protecţie solară
rezistentă la apă, loţiuni cu protecţie solară de uz
cosmetic, preparate cu protecţie solară puternică
sau totală, perle de baie (produse cosmetice),
săruri de baie, săruri de baie nemedicinale,
săruri de baie nu de uz medical, săruri de
baie parfumate, săruri pentru baie, altele decât
cele pentru uz medical, produse pentru îngrijirea
dinţilor, loţ
iuni pentru curăţarea dinţilor, produse pentru
lustruirea dinţilor, produse pentru curăţarea
dinţilor, paste pentru albirea dinţilor, preparate
pentru curăţarea dinţilor, creme pentru albirea
dinţilor, geluri pentru curăţarea dinţilor, pulbere
pentru curăţarea dinţilor, pudră pentru curăţarea
dinţilor, geluri pentru albirea dinţilor, benzi de
albire a dinţilor, preparate masticabile pentru
curăţarea dinţilor, produse masticabile pentru

îngrijirea dinţilor, preparate de albire a dinţilor,
produse lichide pentru curăţarea dinţilor, benzi
de albire pentru dinţi impregnate cu preparate de
albire a dinţilor (produse cosmetice), preparate
cosmetic pentru îngrijirea gurii şi a dinţilor,
produse pentru curăţarea dinţilor şi ape de gură,
pastă de dinţi sub formă de gumă de mestecat,
cremă pentru unghii, gel pentru unghii, balsamuri
pentru unghii, produse cosmetice pentru unghii,
întăritor pentru unghii, lac de unghii, ojă de
unghii, întăritor pentru unghii (produs cosmetic),
vârfuri pentru unghii (produse cosmetice),
primer pentru unghii (produs cosmetic), bază
pentru unghii (produs cosmetic), loţiuni pentru
întărirea unghiilor, preparate pentru întărirea
unghiilor, preparate pentru repararea unghiilor,
lac pentru albirea unghiilor, produse pentru
întărirea unghiilor, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, lac de bază pentru unghii, preparate
cosmetice pentru uscarea unghiilor, produse
cosmetice pentru îngrijirea unghiilor, produse
pentru îndepărtarea ojelor de unghii, lac de
unghii pentru strat superior, preparate pentru
îndepărtarea gelului de unghii, lac de unghii
de uz cosmetic, creioane corectoare pentru
lacul de unghii, pulbere de catifea pentru
decorarea unghiilor, straturi de acoperire pentru
sculptarea unghiilor, produse de îndepărtare a
lacului de unghii, produse pentru îndepărtarea
lacurilor de pe unghii, beţişoare universale cu
vată de uz personal, beţişoare de bumbac
pentru uz cosmetic, şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice, şerveţele impregnate cu
produse cosmetice, şerveţele cosmetic umezite
în prealabil, şerveţele umede impregnate
cu loţiuni cosmetice, produse de machiaj
pentru faţă şi corp, demachiante pentru
ochi, dischete demachiante din vată, produse
demachiante pentru ochi, crème depilatoare,
loţiuni depilatoare, pudră de talc, pudră de
talc parfumată, pudră de talc pentru corp,
pudră de talc pentru toaletă, pudră de talc
pentru bebeluşi nemedicinală, ceară pentru
epilat, ceară pentru mustaţă, geluri de masaj,
altele decât cele de uz medicinal, preparate
cosmetice care ajută la slăbit, agenţi de slăbit
(cosmetici), cu excepţia celor de uz medical,
lapte de migdale de uz cosmetic, adezivi
pentru uz cosmetic, geluri de uz cosmetic,
geluri cosmetice pentru ochi, geluri hidratante
(produse cosmetice), gel de Aloe vera de uz
cosmetic, parfumuri, apă parfumată, parfumuri
naturale, beţişoare parfumate, parfumuri
solide, potpuriuri parfumate, creme parfumate,
şerveţele parfumate, uleiuri parfumate, apă
de parfum, aromatizanţi pentru parfumuri,
produse de parfumerie, sprayuri parfumate
pentru corp, apă parfumată pentru lenjerie,
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loţiuni parfumate pentru corp, creme pentru
corp parfumate, parfumuri de uz personal,
ulei de mentă (parfumerie), extracte de
flori (parfumerie), produse de parfumerie
sintetice, spray-uri parfumate pentru lenjerie,
uleiuri parfumate pentru îngrijirea pielii, loţiuni
parfumate (preparate de toaletă), pudră
parfumată (de uz cosmetic), loţiuni şi creme
de corp parfumate, săculeţi parfumaţi pentru
mască de ochi, uleiuri parfumate pentru
fabricarea de preparate cosmetice, loţiuni pentru
corp parfumate (preparate de toaletă), uleiuri
esențiale aromate, uleiuri esențiale.

───────

(210) M 2019 00352
(151) 22/01/2019
(732) INODELISIA SRL, STRADA. STR.

ION CREANGA, NR. 6A, JUDEŢ
HUNEDOARA , DEVA, 330144,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

LaBiscuiterie.ro

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.11;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde
(HEX=#3c8533, HEX=#92c83e,
HEX=#64a740, HEX=#2e3943)

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

30. Biscuiți, biscuiți crocanți, biscuiți aperitiv,
biscuiți sărați, biscuiți crackers, biscuiți cu fructe.

───────

(210) M 2019 00353
(151) 22/01/2019
(732) MISO ARCHITECTS SRL,

STRADA. BULEVARDUL
FERDINAND, NR. 17, PARTER,
AP. 03, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021391, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MISO ARCHITECTS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.02.01; 27.05.17

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

42. Servicii de design interior și exterior.
───────

(210) M 2019 00354
(151) 22/01/2019
(732) LAURA CRINA ANDREI, STR.

NICOLAE TITULESCU, NUMAR
16, JUDEŢ TIMIŞ, LUGOJ, 305500,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)
BLOOMING BOX

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

26. Flori artificiale, flori de mătase, buchete din
flori artificiale, aranjamente de flori artificiale,
coroane de flori artificiale, flori artificiale din
materiale plastice, flori artificiale din materiale
textile, fructe, flori și legume artificiale, panglici
decorative, panglici de mătase.
31. Flori, flori uscate, flori naturale tăiate, flori
naturale conservate, plante cu flori, bulbi de
flori, semințe de flori, ghirlande din flori naturale,
buchete din flori naturale, flori uscate pentru
decorare, buchete din flori uscate, corsaje din



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
22/01/2019

flori proaspete, aranjamente din flori proaspete,
aranjamente din flori naturale, ghirlande de flori
naturale, buchete de flori uscate, coronițe din
flori uscate, coroane de flori proaspăt tăiate,
trandafiri, trandafiri vii, trandafiri (plante).

───────

(210) M 2019 00355
(151) 22/01/2019
(732) NATASA MONICA DAVID, BLD.

IULIU MANIU NR. 101, BL. A2,
SC. 1, ET. 4, AP. 15, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PSYCHOLOGY HUB
Re-connecting with
yourself and others

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 29.01.03;
26.11.01

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

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

───────

(210) M 2019 00356
(151) 22/01/2019
(732) NATASA MONICA DAVID, BLD.

IULIU MANIU NR. 101, BL. A2,
SC. 1, ET. 4, AP. 15, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ZIUA PSIHOEDUCATIEI

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

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

───────

(210) M 2019 00357
(151) 22/01/2019
(732) SARAH FARM COMERT IMP-

EXP SRL, BD. UVERTURII NR.
98A, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL
DE ARGINT NR. 68, ET. 2, AP. 4,
SECTOR 4
, BUCUREŞTI, 040558 , ROMANIA

(540)

QCare

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 27.05.21; 29.01.12

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

clase:
3. Săpunuri, săpunuri lichide, săpunuri sub
formă de gel, săpunuri pentru utilizare fără apă,
săpunuri pentru mâini.
5. Dezinfectante, preparate igienice pentru
medicină, săpunuri dezinfectante, geluri
dezinfectante, preparate medicinale pentru
dezinfectare.

───────
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(210) M 2019 00358
(151) 22/01/2019
(732) CRISTIAN CURUS, STR.

COLONEL IOSIF ALBU NR.
88, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
TRIPTAGO

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

39. Transport, organizarea de călătorii.
───────

(210) M 2019 00359
(151) 22/01/2019
(732) RODICA BZOVI, STR. PINULUI

NR. 12, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Hellenic Aloe

(531) Clasificare Viena: 05.11.17; 25.01.19;
26.01.15; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
7483C, 382C), alb

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

3. Preparate cosmetice.
5. Suplimente alimentare.
32. Băuturi din fructe şi sucuri din fructe.

───────

(210) M 2019 00360
(151) 22/01/2019
(732) ADAMA AGAN LTD, P.O. BOX 262,

NORTHERN INDUSTRIAL ZONE,,
ASHDOD, 7710201, ISRAEL

(740) ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI, NR 35, ETAJ
1, SECTOR 1,, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
TRITIMAX

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

5. Erbicide.
───────

(210) M 2019 00361
(151) 22/01/2019
(732) EVIANNE BOUTIQUE HOTEL SRL,

BD. GEORGE COŞBUC NR. 74,
BIROUL 3, JUDEŢUL GALAŢI,
GALAŢI, GALAȚI, ROMANIA

(740) Cabinet Individual Claudiu Feraru,
CALEA VICTORIEI NR. 128B, AP.
14, SECTOR 1, BUCUREŞTI

(540)

HOTEL Jolie

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.24; 29.01.13

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

clase:
43. Servicii de cazare temporară.

───────
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(210) M 2019 00362
(151) 22/01/2019
(732) EMANUEL CIMPONERU, STR.

LIBERTĂŢII NR. 78, JUDEŢUL
TIMIŞ, LUGOJ, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

VIVALO

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de comerţ cu amănuntul şi ridicata,
servicii de comerţ şi servicii de informare a
consumatorilor, servicii de publicitate, marketing
şi promovare.

───────

(210) M 2019 00363
(151) 22/01/2019
(732) CROSSGATE SRL, STR. AUREL

VLAICU NR. 84, C1/0, BIROUL
NR. 7, JUDEŢ IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

SOLUMNIA

(531) Clasificare Viena: 01.03.02; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2019 00364
(151) 22/01/2019
(732) Machiabelle Organic Cosmetics,

STR. LT. AV. AUREL BOTEA NR.
9B, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MACHIABELLE

(531) Clasificare Viena: 03.07.24; 03.07.21;
29.01.06; 27.05.17

(591) Culori revendicate:gri metalizat
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────
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(210) M 2019 00365
(151) 22/01/2019
(732) UPMCA - UNIUNEA

PRACTICIENILOR DE MEDICINA
ALTERNATIVA - BIOSAN, STR.
CAMPIA LIBERTATII NR. 27, BL.
42, SC. 1, AP. 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MI MEDICINA INTEGRATIVĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.03

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis

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

41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
organizarea și susținerea Congreselor,
examinări referitoare la educație, instruire
practică, predare servicii educaționale, servicii
de instruire.
44. Servicii de medicină alternativă, îngrijirea
sănătății, servicii medicale clinice, îngrijire
medicală, servicii de terapie, servicii de case de
odihnă.

───────

(210) M 2019 00367
(151) 22/01/2019
(732) ZAREA S.A., BDUL BUCURESTII

NOI NR. 176, SECTOR 1,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)

ZAREA

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13; 27.05.17

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

clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).

───────
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(210) M 2019 00368
(151) 22/01/2019
(732) RIK S.R.L., STRADA: SULMONA,

NUMAR 9, JUDEŢ CONSTANTA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

JoyRide JOINT RESOURCES
AND INITIATIVES DEDICATED

TO THE ENVIRONMENT

(531) Clasificare Viena: 05.01.03; 29.01.12;
05.01.16; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde
(HEX=#3BB44A), negru
(HEX=#000000)

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2019 00369
(151) 22/01/2019
(732) ORGANIZAȚIA NOUA ACROPOLĂ

ÎN ROMÂNIA, STR. ATANASIE
DEMOSTENE NR. 7, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SĂPTĂMÂNA CULTURII

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.24;
26.03.04; 26.03.05; 26.13.25; 07.01.24;
07.05.05; 07.05.06

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
7406 C), negru, alb

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

41. Organizare și conducere de conferințe
educative, servicii de conferințe, organizare
de conferințe, organizare de conferințe
educaționale, organizare de reuniuni și
conferințe, organizarea și conducerea de
conferințe, organizare de seminarii și conferințe,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizare de cicluri de conferințe, organizarea
de conferințe în scopuri recreative, organizare
de conferințe cu scopuri educative, organizare
de conferințe în domeniul instruirii, organizare de
conferințe referitoare
la educație, organizare de conferințe referitoare
la instruire, organizarea de conferințe referitoare
la educație, organizare de conferințe în scopuri
educaționale, planificare de conferințe cu scopuri
educative, organizare de conferințe în domeniul
afacerilor, organizarea de conferințe în domeniul
comerțului, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri, realizare, coordonare și organizare
de conferințe, organizare de conferințe în
domeniul publicității (instruire), organizare
de conferințe referitoare la divertisment,
organizare de conferințe referitoare la formarea
profesională, organizarea și conducerea de
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conferințe și seminarii, organizare de conferințe
cu privire la educație, organizare și coordonare
de conferințe și congrese, organizarea unei
conferințe anuale referitoare la logistică,
organizare de conferințe în materie de
activități culturale, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane, elaborarea
de materiale didactice distribuite la conferințele
profesionale, organizare de congrese și de
conferințe în scopuri culturale și educative,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea de
conferințe, expoziții de artă (cu scop cultural),
expoziții de plante (cu scop cultural), expoziții
la muzeu (cu scop cultural), organizare de
expoziții educaționale, servicii de expoziții
de artă, organizare de expoziții pentru
divertisment, organizare de expoziții în scopuri
educative, organizarea de expoziții cu scopuri
educative, realizare de expoziții cu scopuri
culturale, organizare de expoziții în scopuri
culturale, realizare de expoziții cu scopuri
educative, orgzanizare de expoziții cu scop
educativ, coordonare de expoziții în scopuri
recreative, organizare de expoziții cu scop
instructiv, coordonare de expoziții în scopuri de
divertisment, desfășurare de expoziții în scop de
divertisment, organizare de expoziții în scopuri
de divertisment, furnizarea de instalații de muzee
(prezentare, expoziții), furnizare de instalații de
muzeu pentru expoziții (cu scop cultural şi
educaţional), organizare de expoziții în scop
de instruire, organizarea de expoziții în scopuri
culturale sau educative, organizare de expoziții
în scopuri culturale sau educative, organizare și
pregătire de expoziții în scopuri de divertisment,
organizare de expoziții de divertisment în cadrul
spectacolelor de magie, organizare de expoziții
de animale în scopuri culturale sau educative,
pregătire în domeniul îngrijirii animalelor de
companie în cadrul organizării expozițiilor de
animale de companie, cursuri de pregătire pe
teme filozofice, pregătire în domeniul filozofic,
servicii de galerii de artă, servicii culturale,
educaționale sau de divertisment oferite de
galerii de artă, servicii specifice galeriilor de artă,
furnizate online printr-un link de telecomunicații,
seminare, seminarii educative, organizare de
seminarii, realizarea de seminarii, organizare
de seminarii educaționale, organizare de
seminarii educative, organizare de seminare de
instruire, organizare de ateliere și seminare,
organizare de seminarii și congrese, organizarea
și conducerea de seminarii, desfășurare de
seminarii de instruire, organizare de seminare
de pregătire continuă, planificare de seminare
în scopuri educaționale, furnizare de seminare
online de formare, organizarea de seminarii

în scopuri recreative, organizare de seminarii
referitoare la educație, organizare de seminarii
referitoare la instruire, organizare de seminarii
pe teme recreative, realizare, coordonare și
organizare de seminarii, organizare de seminarii
cu scop educativ, organizare și coordonare de
seminare de formare, organizare de seminarii în
materie de formare, organizare de seminarii pe
teme de educație, desfășurare de seminarii de
instruire pentru clienți, elaborarea de materiale
didactice distribuite la seminare profesionale,
coordonare de cursuri, seminarii și ateliere
de lucru, organizarea de seminarii în materie
de activități culturale, organizare și coordonare
de seminarii în grupuri restrânse, elaborarea
de materiale didactice distribuite la seminare
de management, organizare și coordonare
de ateliere și seminare de autoconștientizare,
organizare de ateliere de lucru și seminarii
în aprecierea artei, organizare și coordonare
de seminarii și ateliere de lucru (instruire),
elaborarea de materiale didactice distribuite la
seminarele de formare profesională, organizare
de ateliere de lucru și seminarii despre
cunoașterea de sine, organizare de ateliere de
lucru și seminarii pe teme de autocunoaștere,
divertisment teatral, reprezentații teatrale,
producții de teatru, producția pieselor de
teatru, servicii oferite de teatre, reprezentații
teatrale, reprezentații muzicale, producție de
reprezentații teatrale, organizare de producții
teatrale, producție de spectacole de teatru,
servicii de producție de teatru, producție
de piese de teatru, publicarea de scenarii
de teatru, prezentare de piese de teatru,
regizare de piese de teatru, servicii de
rezervare la teatru, prezentare de spectacole
de teatru, coordonare de spectacole de teatru,
regizare de spectacole de teatru, divertisment
de tipul producțiilor teatrale, furnizarea de
repertorii ale teatrelor, regie artistică pentru
spectacolele de teatru, reprezentație de dans,
muzică și teatru, divertisment oferit prin
intermediul producțiilor teatrale, organizare,
realizare și prezentare de reprezentații de
teatru, pregătire de subtitrare pentru evenimente
teatrale în direct, planificarea de piese de
teatru și de spectacole muzicale, spectacole
de teatru, atât de animație, cât și de acțiune,
servicii de divertisment de tipul spectacolelor
de teatru și cabaret, Instruire în pictură,
servicii de pictură murală, servicii educative
în arta picturii, demonstrație (pregătire) în
pictură și tehnici de decorare, ateliere
recreative, ateliere de formare, organizarea
de ateliere de lucru, ateliere organizate
în scopuri culturale, ateliere organizate în
scopuri educative, coordonare de ateliere de
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pregătire profesională, coordonare de ateliere
educative în domeniul afacerilor, organizare de
ateliere profesionale și cursuri de pregătire
profesională, realizare, coordonare și organizare
de ateliere de lucru (instruire), servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de ateliere de lucru
(instruire), organizare de tururi ghidate, servicii
pentru publicarea de ghiduri, administrarea
muzeelor, servicii prestate de muzee, servicii
de custode de muzeu, furnizare de instalații
de muzeu pentru prezentări, servicii oferite de
muzee, divertisment muzical, educație muzicală,
formare muzicală, spectacole muzicale, cursuri
de muzică, producția de muzică, reprezentații de
muzică live, organizare de divertisment muzical,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de concursuri muzicale, servicii de educație
muzicală, prezentare de concerte muzicale,
publicații de literatură didactică, educație,
instruire, divertisment, activități sportive și
culturale.

───────

(210) M 2019 00370
(151) 22/01/2019
(732) DAN ADRIAN POSEA, BD. UNIRII,

BL. 16J, ET. 1, AP. 5, JUD. BUZĂU,
BUZĂU, BUZĂU, ROMANIA

(540)

Cozonacul.ro

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.11;
27.05.25; 26.11.02; 08.01.09; 08.01.25

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).

───────

(210) M 2019 00371
(151) 22/01/2019
(732) DAN ADRIAN POSEA, BD. UNIRII,

BL. 16J, ET. 1, AP. 5, JUD. BUZĂU,
BUZĂU, BUZĂU, ROMANIA

(540)

TETO YOU ONLY LIVE ONCE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.12;
27.05.17; 26.04.18; 27.03.01; 27.03.15;
05.07.01; 08.01.01

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

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.
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,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
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41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 00372
(151) 22/01/2019
(732) MEDEEA IZABELA PIRON,

CARTIER DOROBANŢI NR. 1, BL.
15A, ET. 4, AP. 17, JUD. BUZĂU,
BUZĂU, BUZĂU, ROMANIA

(540)

THE SLICE modular cakes

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.12; 27.05.17; 27.03.01; 27.03.15;
26.03.04

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).

───────

(210) M 2019 00373
(151) 22/01/2019
(732) CLAUDIU NECȘULESCU, STR.

ȘTEFAN CEL MARE NR. 27,
ETAJ 1, AP. 1, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011653

(540)

(531) Clasificare Viena: 04.03.01; 03.01.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie, carton, materiale de instruire sau
învățământ (cu excepția aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj şi împachetat.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări
de birou, servicii de comerţ și regruparea
în avantajul terților a produselor cuprinse în
clasa 33 (exceptând transportul), prezentarea
acestora pentru vânzare prin toate mijloacele
cunoscute, inclusiv online, organizarea de
târguri, festivaluri și expoziții cu scop comercial
și publicitar.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea de spectacole,
festivaluri cu scop cultural şi educativ, expoziții
cu caracter cultural și educativ, organizarea de
concursuri tematice, organizarea și coordonarea
de evenimente de degustări, în scopuri educative
și recreative, organizarea și exploatarea
cluburilor de întâlnire (divertisment).
43. Servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară, servicii de degustare
(furnizare de băuturi).
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───────

(210) M 2019 00374
(151) 22/01/2019
(732) PFA Cimbru Liliana, STR.

PRINCIPALĂ NR. 25, DOBIRCENI,
JUD. BOTOŞANI, COM.
DOBIRCENI, 717130, BOTOȘANI,
ROMANIA

(540)

Zumm

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.15.25; 03.13.04; 03.13.05

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

30. Miere, miere cu plante aromatice, miere
naturală, miere maturată natural, miere (pentru
alimentație), înlocuitori de miere, miere de
Manuka, miere de Helichrysum, produse
tartinabile dulci (miere), miere cu trufe,
bomboane nemedicinale cu miere, miere
biologică pentru consum uman, glazuri de miere
pentru șuncă, zahăr, miere, sirop de melasă,
dulciuri (nemedicinale) pe bază de miere, pastile
din miere cu ierburi aromatice (dulciuri), propolis
de uz alimentar, lăptișor de matcă pentru
alimentaţia umană.

───────



ERATA 

 

 

 Referitor la depozitul M2018/06415, publicat în data de 

05.10.2018, dintr-o eroare materială  a fost omis cel de-al 

doilea solicitant acesta fiind: 

COSMIN NEDELCU-Bld. Unirii nr. 55, bl. A2, ap. 44, judeţ Vrancea FOCŞANI  

 

 


