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Cereri Mărci publicate în 30/01/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 00165 23/01/2019 ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A

PENITENCIARELOR
REVISTA DE PRACTICĂ
PENITENCIARĂ

2 M 2019 00272 23/01/2019 MINISTERUL CULTURII SI
IDENTITATII NATIONALE

ORCHESTRA UNIUNII
EUROPENE

3 M 2019 00375 23/01/2019 HORATIU MANEA
MANEA ONE SRL

Brandify DE LA AFACERE LA
BRAND

4 M 2019 00376 23/01/2019 DRAGOS BLANARU BAYRO

5 M 2019 00377 23/01/2019 DRAGOS BLANARU MatezZi

6 M 2019 00378 23/01/2019 SC ETV CENTER SRL ERDÉLY FM

7 M 2019 00379 23/01/2019 VALENTIN PRIBAC holomed

8 M 2019 00380 23/01/2019 RODBUN GRUP S.A. FERTILLAND SUPER
QUALITAT

9 M 2019 00381 23/01/2019 RODBUN GRUP S.A. FERTILLO UNA BUONA
RACCOLTA

10 M 2019 00382 23/01/2019 NICOLAE-MARIAN MARIN Servicii Funerare La Marin

11 M 2019 00383 23/01/2019 S.C. AGRICULTURE H&D
CONSULTANCY S.R.L.

Boutique-ul fermierului
Agriculture A&D Consultancy

12 M 2019 00384 23/01/2019 IONUT ADRIAN STAN TRAVELSHIP

13 M 2019 00385 23/01/2019 NICOLAE MARIAN MARIN Casa Funerara Cristi

14 M 2019 00386 23/01/2019 BEST VET COMPANY S.R.L. CLINICĂ VETERINARĂ BEST
VET COMPANY

15 M 2019 00387 23/01/2019 ANTAL SZILAMÈR ZALÁN
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

WOODPRO

16 M 2019 00388 23/01/2019 CAROLI FOODS GROUP SRL SALAM MAESTRO

17 M 2019 00389 23/01/2019 SC ADVENTS GROUP SRL CUIB CONSTRUIEŞTI UŞOR,
INTELIGENT, BINE

18 M 2019 00391 23/01/2019 FORTE PARTNERS SRL SECTOR ZERO

19 M 2019 00392 23/01/2019 FORTE PARTNERS SRL SECTOR ZERO BUILDINGS

20 M 2019 00393 23/01/2019 P.D.F. CLEAN POWER SRL DPF CLEAN POWER

21 M 2019 00395 23/01/2019 NICOARA NADINA CABINET
INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE

PSIHOHELP

22 M 2019 00397 23/01/2019 SC NEW NCR RECICLARE SRL PAVELE LICURICI

23 M 2019 00398 23/01/2019 SC TD STUDIO SRL TD STUDIO SUCCESSFUL
VISUAL IDEAS
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2019 00399 23/01/2019 IULIA-MARIA CUCURUZEANU Pizza STATION POWERED BY

PIZZA CUT

25 M 2019 00400 23/01/2019 IULIA-MARIA CUCURUZEANU
JÉRÉMY ROBERT BIJAOUI

Pancove Gogoşi ca pe vremuri!

26 M 2019 00401 23/01/2019 ADA PETROV MedLux

27 M 2019 00402 23/01/2019 ANTENA TV GROUP S.A. SCENA MISTERELOR

28 M 2019 00403 23/01/2019 SIGMA PREMIUM SA M MEDCITY THE MEDICAL
MALL

29 M 2019 00404 23/01/2019 ADRIANA-GABRIELA NEDILA ATELIERUL DACIC Fondat in
2018 Oarta de Sus

30 M 2019 00405 23/01/2019 ROXANA VRABIE Plantini

31 M 2019 00406 23/01/2019 TIBERIU MARGHESCU UNDERSEE

32 M 2019 00407 23/01/2019 FEST PRESTIGE MUSIC SRL PRESTIGE ORCHESTRA ONE
BAND SHOW

33 M 2019 00408 23/01/2019 Concept Apps Development SRL Citylink

34 M 2019 00409 23/01/2019 SC REGINA OVERSEAS COM
SRL

TITANIC

35 M 2019 00410 23/01/2019 SC REGINA OVERSEAS COM
SRL

ROMANTIC

36 M 2019 00411 23/01/2019 DENT TESS-DENTAL CLINIC
SRL

Bite dental

37 M 2019 00412 23/01/2019 MIHAELA ANTOCI
OTILIA IOANA CHITIC
CĂLIN TITUS IVAN

ȘOTĂRIE croitorie de shoturi

38 M 2019 00414 23/01/2019 ASOCIAȚIA „PRODUS ÎN
BISTRIȚA-NĂSĂUD”

Produs în Bistrița-Năsăud

39 M 2019 00415 23/01/2019 IGNAT OVIDIU SANITEL
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(210) M 2019 00165
(151) 23/01/2019
(732) ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ

A PENITENCIARELOR, STR.
MARIA GHICULEASA NR. 47,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

REVISTA DE PRACTICĂ
PENITENCIARĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.04; 26.11.03

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

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

───────

(210) M 2019 00272
(151) 23/01/2019
(732) MINISTERUL CULTURII SI

IDENTITATII NATIONALE, B-
DUL UNIRII NR. 22, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030833, ROMANIA

(540)

ORCHESTRA
UNIUNII EUROPENE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea și susținerea de concerte, servicii

de compoziție muzicală, producția de muzică,
servicii de orchestră, furnizarea de programe de
televiziune.

───────

(210) M 2019 00375
(151) 23/01/2019
(732) HORATIU MANEA, STR.

MURESULUI NR. 3, BL. E24, AP.
5, JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
500018, BRAȘOV, ROMANIA
MANEA ONE SRL, STR.
MURESULUI NR. 3, BL. E24, AP.
5, JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
500018, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Brandify DE LA
AFACERE LA BRAND

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
consultanţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, managementul afacerilor
cu privire la furnizorii de servicii indepedente,
publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
producţia de clipuri publicitare, postarea
de afişe publicitare, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile de
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comunicare în publicitate, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, marketing,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicitate exterioară, publicitate cu plata per
click, relaţii publice, publicitate radio, scrierea
de scenarii în scopuri de publicitate, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, marketing cu public ţintă, publicitate
prin televiziune.

───────

(210) M 2019 00376
(151) 23/01/2019
(732) DRAGOS BLANARU, BLD.

CHISINAU NR. 23, BL. A7, SC.
1, ET. 3, AP. 14, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
BAYRO

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

11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuție a apei și
instalații sanitare.
20. Mobilier, oglinzi, rame, os neprelucrat sau
semi-prelucrat, corn, fildeș, os de balenă sau
sidef, scoici, spumă de mare, chihlimbar galben.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
40. Prelucrarea materialelor.
42. Servicii în domeniile științei și tehnologiei
precum cercetarea și proiectarea aferentă,
servicii de analiză și cercetare industrială,
proiectare și dezvoltare hardware și software.

───────

(210) M 2019 00377
(151) 23/01/2019
(732) DRAGOS BLANARU, BLD.

CHISINAU NR. 23, BL. A7, SC.
1, ET. 3, AP. 14, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MatezZi

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17

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

11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuție a apei și
instalații sanitare.
20. Mobilier, oglinzi, rame, os neprelucrat sau
semi-prelucrat, corn, fildeș, os de balenă sau
sidef, scoici, spumă de mare, chihlimbar galben.
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, material pentru
perii, materiale de curăţare, lână metalică,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2019 00378
(151) 23/01/2019
(732) SC ETV CENTER SRL, STR.

PREDEAL, NR. 12, JUD MUREŞ,
TÂRGU MUREŞ, 540345, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

ERDÉLY FM

(531) Clasificare Viena: 16.01.16; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, verde închis,
portocaliu, galben, verde închis, negru

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

9. Publicații (suport electronic), conținând
materiale educative, divertisment și sport.
16. Publicații (suport hârtie).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicații, servicii de transmitere prin
internet.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 00379
(151) 23/01/2019
(732) VALENTIN PRIBAC, STR.

AGRICULTORILOR NR. 30A,
JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU
MUREȘ, 540272, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

holomed

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

clase:

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinți nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esențiale, preparate de albire și
alte substanțe de spălare, preparate de curățare,
lustruire, degresare și abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman și veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinților și
pentru amprente dentare, dezinfectanți, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre, ochi
și dinți artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice și de asistență
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru sugari, aparate, dispozitive și articole
pentru activitate sexuală.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
persoane și animale, servicii de agricultură,
horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2019 00380
(151) 23/01/2019
(732) RODBUN GRUP S.A., BLD.

TIMISOARA NR. 26, ET. 1,
SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FERTILLAND
SUPER QUALITAT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:gelben
(HEX=#ffff00), portocaliu
(HEX=#ffc04c), roșu (HEX=#FF0000),
alb (HEX=#ffffff), negru
(HEX=#000000),

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
23/01/2019

31. 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, malț.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 00381
(151) 23/01/2019
(732) RODBUN GRUP S.A., BLD.

TIMISOARA NR. 26, ET. 1,
SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FERTILLO UNA
BUONA RACCOLTA

(531) Clasificare Viena: 05.03.15; 26.04.02;
24.07.01; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.14

(591) Culori revendicate:roșu
(HEX=#ff0000), alb (HEX=#ffffff),
negru (HEX=#000000), verde
(HEX=#00b200)

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

31. 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, malț.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 00382
(151) 23/01/2019
(732) NICOLAE-MARIAN MARIN,

COMUNA ȘOTRILE, JUDEȚUL
PRAHOVA, SAT LUNCA MARE,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)
Servicii Funerare La Marin

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

19. Materiale de construcţii (nemetalice), ţevi
rigide nemetalice pentru construcţii, asfalt,
smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente, nemetalice.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
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
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malț. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
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)
40. Tratarea materialelor. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de 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
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persoanelor. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 00383
(151) 23/01/2019
(732) S.C. AGRICULTURE H&D

CONSULTANCY S.R.L., STR.
MIHAI VITEAZU NR. 382,
HARMAN, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

Boutique-ul fermierului
Agriculture A&D Consultancy

(531) Clasificare Viena: 05.03.11; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:alb, negru, verde,
galben, albastru, portocaliu, auriu, maro

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

7. 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 (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,

congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

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
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ (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).

40. Tratarea materialelor (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) M 2019 00384
(151) 23/01/2019
(732) IONUT ADRIAN STAN, STR.

BRAŞOV NR. 26, BL. 718, SC.
A, ET. 7, AP.27, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

TRAVELSHIP
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(531) Clasificare Viena: 03.07.17; 02.09.04;
29.01.13; 27.05.17; 26.11.01

(591) Culori revendicate:galben, verde
deschis, portocaliu

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

39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, servicii de turism respectiv organizare
de călătorii, excursii.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, servicii oferite de hoteluri,
restaurante şi cazare, servicii de restaurante.

───────

(210) M 2019 00385
(151) 23/01/2019
(732) NICOLAE MARIAN MARIN, SAT

LUNCA MARE, JUDEŢ PRAHOVA,
ŞOTRILE, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)
Casa Funerara Cristi

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

19. Materiale de construcţii (nemetalice), ţevi
rigide nemetalice pentru construcţii, asfalt,
smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente, nemetalice
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ (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).
40. Tratarea materialelor (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de 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 protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 00386
(151) 23/01/2019
(732) BEST VET COMPANY S.R.L.,

STR. ION ADAMESTEANU NR. 2,
JUDEŢ MARAMUREŞ, BORSA,
MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

CLINICĂ VETERINARĂ
BEST VET COMPANY
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(531) Clasificare Viena: 03.03.01; 27.05.17;
29.01.12; 06.07.25

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

clase:
31. Alimente pentru animale, făina pentru
animale, furaje, nutreţuri, preparate pentru
îngrăşarea animalelor, animale vii, nisip pentru
animale de companie, momeala vie pentru
pescuit, băuturi pentru animalele de companie,
mâncare pentru pasări, biscuiţi pentru câini.
35. Regruparea în avantajul terţilor de produse
farmaceutice veterinare şi produse tip petshop,
cum ar fi: produse veterinare, produse
farmaceutice veterinare, substanţe dietetice
de uz veterinar, vitamine pentru animale,
suplimente dietetice de uz veterinar, suplimente
alimentare pentru animale, produse sanitare
de uz veterinar, preparate pentru deparazitare,
plasturi, materiale de pansat, dezinfectante,
produse de îngrijire şi întreţinere pentru animale,
cosmetice pentru animale, hrană pentru animale,
băuturi pentru animale, hrană dietetică pentru
animale, hrană pentru animale cu nevoi
speciale, produse de îngrijire şi întreţinere pentru
animale cu nevoi speciale, accesorii pentru
animale, accesorii pentru animale cu nevoi
speciale, produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, aparate şi instrumente veterinare,
produse antiparazitare, minerale pentru animale,
produse pentru litiere, jucării pentru animale,
îmbrăcăminte pentru animale (cu excepţia
transportului lor) permiţând clienţilor sa vadă
produsele si să le achiziţioneze cât mai comod,
inclusiv prin intermediul de site-uri web, lucrări de
birou, servicii de comerţ, pet shops, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, servicii de promovare a vânzărilor
printr-un serviciu de fidelizare a clientelei prin
intermediul cardurilor de fidelitate si/sau a
cardurilor de reduceri, organizarea de expoziţii,
târguri, evenimente, concursuri în scopuri
comerciale ai publicitare, toate serviciile cuprinse
în această clasă facând referire la produse
de uz veterinar alimentare, nealimentare,
medicamentoase, accesorii si produse destinate
întreţinerii sănătăţii animalelor.
41. Dresarea animalelor, prezentarea de
spectacole cu animale, organizarea de expoziţii
de animale (divertisment), organizare de
expoziţii de animale în scopuri culturale sau
educative.
43. Pensiuni pentru animale.
44. Servicii veterinare, servicii de chirurgie
veterinară, servicii de analize în legătură cu
tratamentul animalelor, sterilizarea animalelor,
servicii de igienă şi frumuseţe pentru animale,

servicii de igiena şi îngrijire dentară pentru
animale, toaleta animalelor, îngrijirea animalelor,
asistenţă veterinară, consiliere farmaceutică
veterinară, servicii medicale pentru animale
oferite inclusiv printr-o reţea de furnizori de
servicii medicale pe bază contractuală, servicii
de informare cu privire la produsele farmaceutice
veterinare, consultanţă profesională în materie
de servicii veterinare, servicii de informaţii
veterinare oferite pe internet, consiliere cu privire
la creşterea şi hrănirea animalelor, servicii de
spitalizare pentru animale, servicii de tuns pentru
animale, distrugerea animalelor dăunătoare în
agricultură, horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2019 00387
(151) 23/01/2019
(732) ANTAL SZILAMÈR ZALÁN

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR.
52, AP. 4, JUDEŢ MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, MUREȘ, ROMANIA

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

(540)

WOODPRO

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 26.13.25;
27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(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
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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 (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
26. Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi,
nasturi, copci de tip moş şi babă, ace şi ace
cu gămălie, flori artificial, decoraţiuni pentru păr,
păr fals (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).
40. Tratarea materialelor (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 00388
(151) 23/01/2019
(732) CAROLI FOODS GROUP SRL,

STR. INTRAREA ABATORULUI
NR. 30, JUDEŢ ARGEŞ, PITEŞTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

SALAM MAESTRO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.14; 09.07.19; 26.11.01

(591) Culori revendicate:maro, roşu, galben,
bej

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

(210) M 2019 00389
(151) 23/01/2019
(732) SC ADVENTS GROUP SRL,

STR. MOŞNIŢA NOUĂ NR. 463,
JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

CUIB CONSTRUIEŞTI
UŞOR, INTELIGENT, BINE

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

(591) Culori revendicate:negru
(HEX=#1D1D1B), (HEX=#AEC90B)

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

35. Publicitate, organizarea de târguri cu scop
comercial sau publicitar.

───────
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(210) M 2019 00391
(151) 23/01/2019
(732) FORTE PARTNERS SRL, STR.

GHEORGHE ŢIŢEICĂ NR. 212-214,
ETHOS HOUSE, ET. 6, BIROUL
9, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SECTOR ZERO

(531) Clasificare Viena: 26.04.05; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, închirieri spaţii de depozitare.

───────

(210) M 2019 00392
(151) 23/01/2019
(732) FORTE PARTNERS SRL, STR.

GHEORGHE ŢIŢEICĂ NR. 212-214,
ETHOS HOUSE, ET. 6, BIROUL
9, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SECTOR ZERO BUILDINGS

(531) Clasificare Viena: 26.04.05; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, închirieri spaţii de depozitare.

───────
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(210) M 2019 00393
(151) 23/01/2019
(732) P.D.F. CLEAN POWER SRL, STR.

VLĂHIŢA NR. 3, BL. PM18, SC. C,
AP. 75, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
032271, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP.
12, JUD. MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
0540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

DPF CLEAN POWER

(531) Clasificare Viena: 03.07.17; 27.05.02;
27.05.24; 29.01.15

(591) Culori revendicate:gri închis, alb, roşu,
galben, verde, albastru

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
3. 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.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, Incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.

───────

(210) M 2019 00395
(151) 23/01/2019
(732) NICOARA NADINA CABINET

INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE,
ŞOS. NORDULUI NR. 114-140,
SAT FRANCEZ, VILA 121,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) Cabinet Enpora Intellectual
Property SRL, STR. GEORGE
CĂLINESCU NR. 52A, AP. 1,
SECTOR 1, , BUCUREŞTI, 011694,
ROMANIA

(540)
PSIHOHELP

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, administrarea resurselor umane
și servicii de recrutare.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de îngrijire mentală.

───────

(210) M 2019 00397
(151) 23/01/2019
(732) SC NEW NCR RECICLARE SRL,

COMUNA BALESTI NR. 287,
JUDEŢUL GORJ, SAT BALESTI,
GORJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)
PAVELE LICURICI

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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19. Materiale de construcţii (nemetalice), ţevi
rigide nemetalice pentru construcţii, asfalt,
smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente, nemetalice
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ
online şi offline cu produse diverse.

───────

(210) M 2019 00398
(151) 23/01/2019
(732) SC TD STUDIO SRL, STR.

BATHORI ISTVAN NR. 1,
DEMISOL, AP. 1, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

TD STUDIO SUCCESSFUL
VISUAL IDEAS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35.  Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ
online şi offline cu produse diverse.

───────

(210) M 2019 00399
(151) 23/01/2019
(732) IULIA-MARIA CUCURUZEANU,

ALEEA ILIA NR. 5, BL. 57, SC.
1, ET. 5, AP. 26, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Pizza STATION
POWERED BY PIZZA CUT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.11; 26.11.06; 26.03.01; 08.07.04;
05.09.15; 05.09.17; 05.11.05; 11.01.03;
11.01.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:alb, negru, galben,
portocaliu, roşu

(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.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare.
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).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizare de călătorii.

───────
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(210) M 2019 00400
(151) 23/01/2019
(732) IULIA-MARIA CUCURUZEANU,

ALEEA ILIA NR. 5, BL. 57, SC.
1, ET. 5, AP. 26, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA
JÉRÉMY ROBERT BIJAOUI, 8
AVENUE RENE BOYSLEVE ,
PARIS ''3, 75016, FRANȚA

(540)

Pancove Gogoşi
ca pe vremuri!

(531) Clasificare Viena: 24.17.04; 26.13.25;
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 26.04.03;
26.04.04

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu, portocaliu

(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.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare.
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).

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2019 00401
(151) 23/01/2019
(732) ADA PETROV, STR. CAUZASI

NR. 38, ET. 1, AP. 6, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MedLux

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 26.11.06

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale.
8. Instrumente pentru igienă şi frumuseţe pentru
oameni, acţionate manual, aparate de epilat,
electrice şi neelectrice, ondulatoare pentru
gene, aparate de lustruit unghiile, electrice
sau neelectrice, bureţi de şlefuit pentru unghii,
electrici sau neelectrici, plăci de păr, maşini
de tuns părul de uz personal, electrice sau
neelectrice, maşini de împletit părul, electrice,
seturi de manichiură, seturi de manichiură,
electrice, pile de unghii, electrice, seturi de
pedichiura, aparate pentru tatuat, ace de tatuat.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, articole
ortopedice, dispozitive terapeutice şi de
asistenţă adaptate pentru persoanele cu
handicap, aparate de masaj.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire.
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
şi de înfrumuseţare pentru persoane şi animale.

───────
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(210) M 2019 00402
(151) 23/01/2019
(732) ANTENA TV GROUP S.A., BD.

FICUSULUI NR. 44 A, ET. 4 A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SCENA MISTERELOR

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

16. Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, organizare de târguri şi expoziţii
în scop comercial, publicitar şi de promovare.
38. Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio şi/
sau tv), consultanţă în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuţii în spaţiu virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, intretinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.

───────

(210) M 2019 00403
(151) 23/01/2019
(732) SIGMA PREMIUM SA, CALEA

BUCUREŞTILOR NR. 87-91,
JUDEŢUL ILFOV, OTOPENI,
ROMANIA

(540)

M MEDCITY THE
MEDICAL MALL

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.21; 26.01.18

(591) Culori revendicate:gri (Pantone 423 C),
albastru (Pantone 2414 C)

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2019 00404
(151) 23/01/2019
(732) ADRIANA-GABRIELA NEDILA,

STR. DIMITRIE CANTEMIR NR. 5,
AP. 7, JUD. MARAMUREŞ, BAIA
MARE, 430093, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR. 12, AP. 3, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

ATELIERUL DACIC Fondat
in 2018 Oarta de Sus

(531) Clasificare Viena: 27.01.12; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.17; 26.13.01; 27.07.19;
26.02.03; 02.01.01; 02.01.04; 02.01.23
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

6. Metale comune şi aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare şi construcţii,
construcţii transportabile metalice, mici articole
de fierărie, containere metalice pentru
depozitare sau transport.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere, brute şi neprelucrate, cereale şi
seminţe crude şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante şi
flori naturale.
32. Bere, ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

───────

(210) M 2019 00405
(151) 23/01/2019
(732) ROXANA VRABIE , STR.

MĂRĂŞEŞTI, NR. 67, JUDEŢUL
VRANCEA
, FOCŞANI, 620049, VRANCEA,
ROMANIA

(540)
Plantini

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

5. Preparate naturale și farmaceutice.
35. Administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul, servicii de gestionare a
afacerilor în legătură cu comerțul electronic,
furnizare de servicii de informare și consiliere în
domeniul comerțului electronic.

───────

(210) M 2019 00406
(151) 23/01/2019
(732) TIBERIU MARGHESCU, STR.

DALIEI NR. 8, COMUNA CHIAJNA,
JUDEŢUL ILFOV, SAT ROŞU,
ROMANIA

(540)

UNDERSEE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 02.09.04

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

41. Organizarea şi susţinerea de
concerte,servicii culturale, educaţionale sau de
divertisment furnizate de galeriile de artă,
servicii de disc jockey, servicii de discotecă,
producţia de muzică, servicii de cluburi de
noapte (divertisment), planificarea de petreceri
(divertisment).

───────
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(210) M 2019 00407
(151) 23/01/2019
(732) FEST PRESTIGE MUSIC SRL,

STR. CERCELUŞILOR NR. 18,
JUD. PRAHOVA, TATARANI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI, NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011941,
ROMANIA

(540)

PRESTIGE ORCHESTRA
ONE BAND SHOW

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 27.05.21; 27.03.15; 24.17.12;
24.17.14

(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).

───────

(210) M 2019 00408
(151) 23/01/2019
(732) Concept Apps Development SRL,

BLD. REPUBLICII NR. 19, BL. A4,
ET. 2, AP. 1, JUDEŢ PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)
Citylink

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2019 00409
(151) 23/01/2019
(732) SC REGINA OVERSEAS COM

SRL, ALEEA ARGEDAVA NR. 66,
ET. 4, AP. 19, SECTOR 2, CAMERA
NR. 2 DE 27.10 MP , BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, SOS.
PANTELIMON NR. 243, BL. 52,
SC. A, ET. 5, AP. 18, SECTOR 2,,
BUCURESTI, 021608, ROMANIA

(540)

TITANIC

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.11;
26.11.03; 26.11.08; 29.01.12

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

clase:
24. Mușama utilizată ca față de masă.
35. Servicii de import-export, strângerea la un
loc, în folosul terților, a unei game variate
de bunuri (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vadă și să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
uritor web sau al emisiunilor de tip teteshopping.
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───────

(210) M 2019 00410
(151) 23/01/2019
(732) SC REGINA OVERSEAS COM

SRL, ALEEA ARGEDAVA NR. 66,
ET. 4, AP. 19, SECTOR 2, CAMERA
NR. 2 DE 27.10 MP , BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, SOS.
PANTELIMON NR. 243, BL. 52,
SC. A, ET. 5, AP. 18, SECTOR 2,,
BUCURESTI, 021608, ROMANIA

(540)

ROMANTIC

(531) Clasificare Viena: 26.11.03; 26.11.08;
27.05.02; 27.05.11; 29.01.12

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

clase:
24. Mușama utilizată ca față de masă.
35. Servicii de import-export, strângerea la un
loc, în folosul terților, a unei game variate
de bunuri (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vadă și să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
uritor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.

───────

(210) M 2019 00411
(151) 23/01/2019
(732) DENT TESS-DENTAL CLINIC

SRL, BDUL. BUREBISTA NR. 2,
BL. D14, SC. 3, AP. 68, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) Protopopescu & Partners Cabinet
de Proprietate Industrială, CALEA
GRIVIŢEI NR. 164, BL. K, SC.
B, AP. 34, CAM. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Bite dental

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.15; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
309C), auriu (Pantone 7401C, 7407C,
1545C)

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

44. Servicii medicale, servicii de îngrijire
sanitară, servicii stomatologice, asistență
medicală, servicii de ortodonție, servicii de
igienă dentară, servicii oferite de clinici dentare,
anestezie dentară, asistență stomatologică,
consultații stomatologice, consiliere în
domeniul stomatologiei, servicii de curățare
a dinților, servicii stomatologice privind
stomatologia estetică, închiriere de instrumente
stomatologice, servicii stomatologice de albire
a dinților, servicii de consiliere în materie de
instrumente stomatologice.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
23/01/2019

(210) M 2019 00412
(151) 23/01/2019
(732) MIHAELA ANTOCI, STR. OLARI

NR. 5, BL. 617, SC. B, ET. 1, AP. 4,
JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA
OTILIA IOANA CHITIC, STR.
COLUMNEI NR. 21, BL. T7, ET.
3, AP. 14, JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA
CĂLIN TITUS IVAN, BLD. CHIMIEI
NR. 89, BL. 14, ET. 3, AP. 14, JUD.
IAȘI, IAȘI, IAȘI, 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)

ȘOTĂRIE croitorie de shoturi

(531) Clasificare Viena: 09.05.02; 09.05.12;
09.05.25; 09.01.01; 27.05.01

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de restaurant, bistro, cafenea, bar.

───────

(210) M 2019 00414
(151) 23/01/2019
(732) ASOCIAȚIA „PRODUS ÎN

BISTRIȚA-NĂSĂUD”, STR. PIAȚA
PETRU RAREȘ NR. 2, JUDEȚUL
BISTRIȚA-NĂSĂUD, BISTRIȚA,
420080, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

Produs în Bistrița-Năsăud

(531) Clasificare Viena: 15.01.13; 15.03.01;
26.11.03; 26.11.12; 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.

───────
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(210) M 2019 00415
(151) 23/01/2019
(732) IGNAT OVIDIU, STR. PETRE

BUZATOV NR. 6B, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, B-DUL DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SANITEL

(531) Clasificare Viena: 01.15.05; 01.15.15;
13.01.17; 26.02.07; 26.11.08; 29.01.13

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

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în ceea ce privește: materiale de
construcții și elemente din metal, materiale
de construcții nemetalice, materiale izolante
pentru construcții, tencuieli, materiale pentru
controlul eroziunii, materiale metalice refractare
pentru construcții, plăci fibrolemnoase, materiale
adezive pentru industria construcțiilor, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
ceea ce privește: materiale metalice de întărire
pentru construcții, materiale țesute (nemetalice)
folosite în construcții, materiale laminate
nemetalice folosite în construcții, materiale
plastice expandate folosite în construcții,
materiale plastice transparente folosite în
construcții, materiale de construcții din fibre
minerale, materiale de construcții nemetalice
pentru nivelare, placaje de piatră (materiale de
construcții), servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în ceea ce privește: marchize
din metal (materiale de construcții), materiale
folosite la protejarea construcțiilor (vopsele),
materiale folosite la întreținerea construcțiilor
(vopsele), scânduri din materiale nemetalice

utilizate în construcții, materiale de etanșare
ignifuge folosite în construcții, paravane
nemetalice folosite ca materiale de construcții,
materiale de stabilizare (nemetalice) folosite la
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în ceea ce privește: materiale
de fundație (nemetalice) folosite în construcții,
materiale de construcții pe bază de bitum,
corniere metalice pentru rigips (materiale de
construcții), materiale din sticlă laminată folosite
în construcții, materiale de etanșare pentru
îmbinări în construcții, placări exterioare din
vinil (materiale de construcții), materiale de
construcții (metalice) sub formă de plăci, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în ceea ce
privește: materiale de construcții (metalice) sub
formă de foi, materiale de construcții (metalice)
sub formă de panouri, materiale de construcții
din beton armat cu materiale plastice și fibră
de sticlă, rosturi de dilatație din materiale
nemetalice folosite în construcții, materiale
textile nețesute realizate din fibre sintetice
destinate utilizării în industria construcțiilor,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în ceea ce privește: obiecte din faianță, gresie,
blocuri și suprafețe de pavaj din gresie ceramică,
mobilier de interior, pereți interiori din materiale
nemetalice, plăci ceramice pentru pereți interiori,
instalații de iluminare electrice de interior, articole
din metal pentru placarea pereților interiori,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în ceea ce privește: paravane glisante de
interior în stil japonez (fusuma), straturi de
finisare decorative pentru interior (vopsele),
mobilier de exterior, corpuri de iluminat pentru
exterior, instalații de iluminat pentru exterior,
plăci ceramice pentru pereți exteriori, mobilier de
uz casnic, instrumente de uz casnic, servicii de
comerț și servicii de informare a consumatorilor,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
servicii de vânzare prin licitații online prin
internet, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin internet, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi prin
Internet, servicii de comenzi online, servicii de
publicitate, marketing și promovare.

───────



ERATA 

 

 Referitor la depozitul M2019/00353, publicat în data de 

29/01/2019, se scoate de la publicare deoarece taxa nu a intrat 

in contul OSIM. 

 


