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Cereri Mărci publicate în 06/05/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 02551

(151)
24/04/2019

(732)
A.G. RADIO HOLDING SRL

2 M 2019 03165

24/04/2019

LIVIU TABAN

TAB CONSTRUCT

3 M 2019 03166

24/04/2019

NICOLAE CRISTIAN NICORICI

TOBO

4 M 2019 03167

24/04/2019

LIVIU TABAN

TAB CONSTRUCT

5 M 2019 03222

24/04/2019

PRIMARIA SECTOR 3,
BUCURESTI

S 3 SECTORUL 3 Cei mai buni!

6 M 2019 03223

24/04/2019

JUGO GOURMET S.R.L.

COBA

7 M 2019 03224

24/04/2019

VASILE IONUT SANDULACHE

CAMI

8 M 2019 03225

24/04/2019

COOPERATIVA AGRICOLA
DACIA UNITA

COOPERATIVA INSTALATORUL

9 M 2019 03226

24/04/2019

GHEORGHE GABRIEL MEGLEI drpciv-romania.ro

10 M 2019 03227

24/04/2019

SC CLINICA HOPE SRL

CLINICA Hope REGASESTE-TI
ECHILIBRUL!

11 M 2019 03228

24/04/2019

VAMPIRE BYTE S.R.L.

vampirebyte

12 M 2019 03229

24/04/2019

LUMINIȚA-MARIA HURLUP

CUNUNA BODULUI

13 M 2019 03230

24/04/2019

ASOCIATIA AOPA ROMÂNIA

AOPA ROMÂNIA

14 M 2019 03231

24/04/2019

DENISA MARIA DEACONESCU GS explorer

15 M 2019 03232

24/04/2019

Ioan Bogdan Sintimbrean

La Poşete SH & Outlet Genţi

16 M 2019 03234

24/04/2019

INSTITUTUL NAŢIONAL DE
CERCETARE DEZVOLTARE
MEDICO-MILITARĂ
CANTACUZINO

INSTITUTUL CANTACUZINO IC
Fondat în 1921

17 M 2019 03235

24/04/2019

AUTO SCHUNN SRL

Auto Schunn

18 M 2019 03236

24/04/2019

FUNDAŢIA ÎMPREUNĂ
PENTRU SOLIDARITATE
SOCIALĂ

Jurnal de Neamţ Jurnal de
Bacău Jurnal de Bârlad Jurnal de
Rădăuţi

19 M 2019 03237

24/04/2019

BACKSTAGE BOUNCER
SECURITY SRL

SOCIETATEA COMERCIALĂ
T BACKSTAGE BOUNCER
SECURITY S.R.L.

20 M 2019 03238

24/04/2019

WEB DESIGN & SEO SRL

AYAN DESIG

21 M 2019 03239

24/04/2019

ION BARCAN

INCAUNA VA ROG

22 M 2019 03240

24/04/2019

STASIM CLIQUE SRL

PRFCT CLIQUE

23 M 2019 03241

24/04/2019

ANA MARIA MINTICI

Centrul PsihArt

2

(540)
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
24 M 2019 03242

(151)
24/04/2019

(732)
MARIUS ADRIAN GRADA

(540)
romasia trading company

25 M 2019 03244

24/04/2019

BETTERLIVING S.R.L

BETTER SKIN NATURALS

26 M 2019 03245

24/04/2019

ZONE INTERNATIONAL
TRADING SRL

AREA FRESH

27 M 2019 03246

24/04/2019

MIRCEA CRISTESCU

ALL STAR HUB

28 M 2019 03247

24/04/2019

ASFALT USCAT SRL

ASFALT USCAT

29 M 2019 03248

24/04/2019

CRISTINA CHIRIAC

Cristina Chiriac

3
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(210)
(151)
(732)

(540)

(531)
(511)

M 2019 02551
24/04/2019
A.G. RADIO HOLDING SRL,
SPLAIUL UNIRII, NR. 165,
CLĂDIREA TN OFFICES 1,
ET. 10, CAMERA D, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.21
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de
control
(verificare),
de
siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea şi
reproducerea sunetului, imaginilor şi datelor,
suporturi de sunete, de imagini şi de date,
în special benzi audio, casete audio şi
video, discuri compacte, discuri acustice, benzi
video, dischete, CD-ROM-uri, toate produsele
menţionate anterior, în formă înregistrată şi
neînregistrată, cuprinse în clasa 09, suporturi
de înregistrare magnetică, compact-discuri,
DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitală, maşini de calculat, echipamente pentru
prelucrarea datelor, calculatoare, aparate şi
instrumente optice, în special ochelari, lentile
pentru ochelari, rame de ochelari, software
de calculator, casete pentru jocuri video,
software pentru jocuri, aparate mobile de
telecomunicaţii, programe de aplicaţie (aplicaţii
descărcabile), programe de calculator şi pentru
jocuri, software (program), software aplicaţie
(aplicaţii) (înregistrat şi descărcabil) pentru
calculatoare, notebookuri, laptopuri, tablete,
telefoane inteligente şi terminale mobile.
16. Hârtie, carton, necuprinse în alte clase,
articole pentru legătorie, fotografii, produse de
imprimerie, în special ziare, revistei periodice,

cataloage, caiete, manuale de instrucţiuni,
manuale de utilizare şi calendare, papetărie,
materiale pentru artişti, pensule, maşini de scris
şi articole de birou (cu excepţia mobilierului),
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor), cărţi poştale din carton
şi hârtie, feţe de masă, batiste şi şerveţele
demachiante, din hârtie, sacoşe, huse, genţi
de ambalare din hârtie sau material plastic,
suporturi din hârtie sau carton, materiale
plastice pentru ambalaje, şerveţele de masă din
hârtie, postere, abţibilduri, adezivi, autocolalte
(papetărie).
35. Marketing (cercetarea pieţei), studii de piaţă,
analiză de piaţă, consultanţă în conducerea
şi organizarea afacerilor, intermedieri de
afaceri comerciale pentru terţi, intermediere
de contracte pentru terţi pentru achiziţia şi
vânzarea de bunuri, sondaje de opinie, cercetare
în domeniul publicităţii, distribuţie de produse
în scopuri publicitare, promovarea vânzărilor
(pentru terţi), închiriere de material publicitar,
publicitate, în special publicitate radiofonică,
televizată, cinematografică, imprimată, prin
videotext, teletext şi internet, servicii de
comerţ cu scop publicitar, şi anume
publicitate, relaţii publice (relaţii publice) şi
marketing, servicii de comenzi telefonice
pentru teleshopping, publicare de materiale
promoţionale, producţie de film publicitar,
intermediere de filme publicitare, compilare,
sistematizare şi actualizarea datelor în baza
de date a calculatorului, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, intermedierea de contracte (pentru
terţi), intermedierea de abonamente pentru
serviciile de telecomunicaţii (pentru terţi),
publicitate, în special dezvoltare strategică
şi planificarea campaniilor, management de
proiect şi evenimente, şi anume planificare,
supravegherea derulării şi realizarea dă
campanii, proiecte şi evenimente cu scop
publicitar, organizare de târguri şi expoziţii în
scopuri comerciale sau de publicitate, distribuire
de cataloage şi prospecte publicitare, gestionare
de fişiere informatice, preluare telefonică şi/
sau computerizată de comenzi pentru oferte
de cumpăraturi pe internet sau teieshopping,
vânzări prin licitaţie, inclusiv prin Internet,
agenţii de publicitate, concepţie şi realizarea
de prezentări şi de alte oferte informaţionale
cu scopuri publicitare şi comerciale şi pe
internet, în alte reţele de date, în servicii
online, precum şi prin tehnici multimedia,
organizare şi realizare de prezentări multimedia
în scopuri publicitare, dezvoltare de concepţii de
publicitate, publicitate pe o reţea de comunicare
online electronică, dezvoltare şi creare de
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concepte publicitare, dezvoltare, concepţie şi
creare de concepte audiovizuale de comunicare,
în scopuri publicitare, compunere şi publicare
de texte publicitare, servicii de planificare pentru
publicitate, publicarea de produse de imprimerie
(şi in format electronic) în scopuri publicitare,
închiriere de timp publicitar în mijloacele de
comunicare, difuzarea de anunţuri publicitare,
publicare şi editare de cataloage în scopuri
publicitare, stocare (gestionarea) de date în
reţele de date computerizate, strângerea la
un loc, în beneficiul terţilor a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teieshopping, comerţul cu licenţe de film,
televiziune şi video.
38. Telecomunicaţii, servicii de difuzare sau
emisiuni de programe de radio, televiziune,
videotext, teletext, difuzare de programe de
televiziune de internet, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
colectarea şi livrarea de ştiri (agenţii de presă),
colectare şi livrarea de informaţii generale în
cadrul serviciilor agenţiilor de presă, transmisie
de sunet, imagine şi date prin cablu, satelit,
(reţele) computerizate, cabluri telefonice şi ISDN
şi orice alt tip de medii de transmisie, furnizarea
accesului la informaţii memorate în baze de date,
inclusiv pe internet, şi prin internet şi în special
şi prin sisteme de calculatoare, cu comunicare
interactivă, furnizare de acces la informaţii pe
internet, în special în domeniul televiziunii şi
televiziunii pe internet, punerea la dispoziţie
a unui portal online, difuzarea de programe
de televiziune pentru abonaţi, în special sub
formă de televiziune plătită şi video la cerere,
telecomunicaţii prin intermediul platformelor şi
portalurilor de internet, radiotelefonie mobilă,
în special furnizare de acces la aplicaţii,
transmisie electronică de date, software de
calculator, precum şi conţinuturi audio, video
sau multimedia către terminale mobile prin reţele
de comunicaţii locale sau globale, furnizarea
şi închirierea timpilor de acces la baze de
date deservite de computere, la un computer
utilizat pentru mesaje şi buletine informative, la
reţele interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în diverse
domenii, la cataloage de mărfuri, servicii sau
informaţii, servicii de forumuri de discuţii pe
internet: mesaje electronice.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, divertisment radio, pe
Internet si televizat, producţie de programe
sau emisiuni de film, televiziune, radio,

videotext şi teletext (cu excepţia celor în
scop publictar), producţie de filme, altele decât
filmele publicitare, producţie de benzi video,
servicii oferite de studiouri de înregistrare
pentru televiziune, închiriere de instrumente
muzicale, producţia de muzică, servicii artistice
prestate de orchestre, organizarea şi realizarea
de evenimente sportive şi culturale, realizarea
de evenimente de divertisment în direct şi
de festivaluri de film, organizarea de expoziţii
în scopuri culturale sau educative, organizare
şi coordonare de concerte, reprezentaţii
teatrale, organizare de spectacole servicii
de impresari, prezentări şi închiriere de
filme TV sau cinematogragfice, îngrijire
redacţională a apariţiilor pe internet, producţie
de programe de teleshopping, înregistrări pe
benzi video (filmare), proiecţii de filme TV
sau cinematografice, microfilmare, exploatarea
publicaţiilor electronice on-line nedescărcabile,
publicare electronică on-line a cărţilor sau
periodicelor, jocuri on-line într-o reţea de
calculatoare.
42. Dezvoltare tehnică de ghiduri electronice de
programe de televiziune (software), programare
pentru calculatoare, actualizare de software
pentru baze de date, instalare şi întreţinere
de software pentru bazele de date, crearea
de programe de calculator şi jocuri de
calculator (software), proiectare şi închiriere
de software de calculator, întocmire de
sife-uri web, proiectare şi actualizare de
pagini principale de web, închiriere de
programe video şi de imagine (software),
dezvoltare de conţinuturi multimedia şi aplicaţii
corespunzătoare (software), proiectare şi
dezvoltare de software de calculator şi programe
de aplicaţii pentru sisteme computerizate mobile
(aplicaţii).
45. Distribuirea de licenţe pentru proprietate
industrială si pentru drepturile de autor, furnizare
de licenţe pentru concepte de franciză (servicii
juridice), concesiune de licenţe de proprietate
intelectuală, acordarea de licenţe de software
pentru calculatoare (servicii de consultanţă
juridică), gestionarea drepturilor de autor,
intermediere, management şi valorificare de
drepturi de autor şi drepturi de proprietate
industrială pentru terţi prin acordare de licenţă,
intermediere, valorificare şi administrare de
drepturi de difuzare în televiziune, în special
de drepturi pentru transmisia de evenimente la
televizor, în special de evenimente sportive, prin
acordare de licenţă, intermediere, valorificare
şi administrare de drepturi pentru reportaje
de presă, radio, televiziune şi film pentru
utilizarea pe suporturi de sunet şi imagine, prin
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acordare de licenţă, intermediere, valorificare
şi administrare de drepturi asupra reportajelor
de ziar şi de revistă, prin acordare de
licenţă, administrare, intermediere şi alt fel de
valorificare de drepturi de emisie, redifuzare,
audiovizuale, mecanice şi alte drepturi de
utilizare asupra programelor radio şi de
televiziune şi alte producţii de sunet şi
imagine, prin acordare de licenţă, intermediare,
administrare şi distribuire de drepturi pentru
formate de televiziune, conţinuturi de televiziune,
emisiuni de televiziune, seriale de televiziune,
spectacole de televiziune şi emisiuni de jocuri
pentru televiziune, inclusiv scenarii şi elementele
principale de realizare a acestora, precum în
special titluri, sigle, concepere de spectacole,
idei de jocuri, imagini de scenă, desfăşurări de
spectacole şi tehnici de interogare, prin acordare
de licenţă (servicii juridice).

(210)
(151)
(732)

(540)

TOBO

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03165
24/04/2019
LIVIU TABAN, STR. P.
KONTSZBUIE NR. 10, COMUNA
GANEASA, JUDEŢ ILFOV, SAT
MOARA DOMNEASCA, ILFOV,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 21.01.25; 29.01.15
(591) Culori revendicate:portocaliu, mov,
verde, albastru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare şi
imobiliare.
───────

(210)
(151)
(732)

TAB CONSTRUCT

M 2019 03166
24/04/2019
NICOLAE CRISTIAN NICORICI,
STR. EUGEN IONESCO NR.
93, AP. 4, JUDEŢ CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

M 2019 03167
24/04/2019
LIVIU TABAN, STR. P.
KONTSZBUIE NR. 10, COMUNA
GANEASA, JUDEŢ ILFOV, SAT
MOARA DOMNEASCA, ILFOV,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 03.07.13; 03.07.21;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

TAB CONSTRUCT

───────
(531)

Clasificare Viena: 27.05.17; 29.01.12;
26.13.25
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(591)
(511)

Culori revendicate:negru, portocaliu
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03222
24/04/2019
PRIMARIA SECTOR 3,
BUCURESTI, CALEA DUDEŞTI
NR. 191, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

M 2019 03223
24/04/2019
JUGO GOURMET S.R.L., SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 202H,
BL. 2, TR. 1, SC. A, ET. 11, AP.
56-PENTHOUSE, CAMERA
2, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

COBA
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 05.05.20; 05.05.21
(591) Culori revendicate:alb, negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii oferite de restaurante şi cazare
temporară.

S 3 SECTORUL
3 Cei mai buni!
(531)

Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
27.05.17; 27.07.11; 27.07.17; 24.17.04;
02.09.01
(591) Culori revendicate:grena, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
fotografii, papetărie, adezivi (materiale colante),
materiale plastice pentru ambalaj.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, toate
acestea în legătură cu serviciile solicitate în
clasele 16, 25, 41.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 03224
24/04/2019
VASILE IONUT SANDULACHE,
STR. MIRON COSTIN NR. 1, BL. 1,
SC. A, AP. 5, JUDEŢUL BACĂU
, BACĂU, 600161 , BACĂU,
ROMANIA

CAMI

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire.
16. Pungi (învelitoare, săculețe) de ambalaj din
hârtie sau material plastic, saci de gunoi, pungi și
saci de hârtie, saci de gunoi din plastic (pentru uz
casnic), saci de gunoi din hârtie sau din material
plastic.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2019 03225
24/04/2019
COOPERATIVA AGRICOLA
DACIA UNITA, STR. VRANCEI NR.
17, JUD. VRANCEA, FOCŞANI,
VRANCEA, ROMANIA

COOPERATIVA
INSTALATORUL

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 03226
24/04/2019
GHEORGHE GABRIEL MEGLEI,
STR. MATEI BASARAB NR. 57,
BL. T, SC. B, ET. 2, AP. 6, JUD.
IALOMIŢA, SLOBOZIA, IALOMIȚA,
ROMANIA

drpciv-romania.ro

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Furnizarea de instruire online, furnizare de
cursuri de instruire online.
42. Furnizare de software nedescărcabil online.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03227
24/04/2019
SC CLINICA HOPE SRL, STR.
FLUTURILOR NR. 1, MANSARDĂ,
JUDEŢUL ILFOV, COMUNA
BERCENI, ILFOV, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

CLINICA Hope REGASESTETI ECHILIBRUL!
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 26.01.03; 26.01.14; 02.01.01;
02.01.23; 29.01.03
(591) Culori revendicate:verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate și promovare,
servicii de cercetare și informații de piață,
promovare de bunuri și servicii ale terților
prin intermediul rețelelor de calculatoare și
de comunicații, furnizare de informații privind
produsele din indexuri baze de date, în care
se poate căuta, cu informații, inclusiv text,
documente electronice, baze de date, informații
grafice și audiovizuale, prin intermediul rețelelor
de calculator și globale.
41. Servicii educative și de instruire, furnizare de
cursuri educaționale respectiv, teste psihologice
efectuate în scopuri medicale, servicii de îngrijire
mentală, cursuri de dezvoltare personală, servicii
educative în materie de instruire vocațională.
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire
mentală, psihiatrie, servicii de psihologie, servicii
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de psihologie oferite individual sau grupurilor,
servicii de asistență medicală pentru oameni.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03228
24/04/2019
VAMPIRE BYTE S.R.L., STR.
MOLIDULUI NR. 43B, ET. 9, AP.
128, JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

vampirebyte
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.03; 26.01.14; 02.09.10
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicatii software, software multimedia,
software mobil, software antispyware, software
social, software biometric, software pentru
servere, software bancar, software integrat,
software pentru testarea de software,
software de comunicații, software video
interactive, software de decodare, software
de
securitate,
software
de
simulare,
software de autentificare, software CADCAM, software pentru plati, software de
rețea, software pentru întreprinderi, software
pentru topografie, software pentru tablete,
software pentru gestiunea documentelor,
software de realitate virtuală, software de
gestiune financiară, software de calculator
(programe), software pentru analiza facial,
software pentru recunoașterea vocală, software
pentru plăți electronice, software pentru
simularea aplicațiilor, software pentru plugin-

uri, software antivirus pentru calculatoare,
grafică digitală (software descărcabil), software
de diagnoză la distanță, software pentru
gestionarea dispozitivelor mobile, software
pentru mijloace de comunicare, software
de protejare a confidențialității, software de
management de conținut, software de gestiune
a datelor, software informatic de uz commercial,
software pentru comerț cu amănuntul, software
pentru testarea hardware-ului, software pentru
servere de aplicații, software pentru dezvoltare
de produse, software pentru UPI (interfața
universală periferică), software pentru aplicații
web și servere, software și aplicații pentru
dispozitive mobile, aplicații software pentru
web, aplicații mobile (programe), aplicații
educative pentru tablete (programe), platforme
de software colaborative (software), aparate
fotografice, echipamente fotografice, aparate
pentru imprimare, developare și duplicare
fotografii, software de calculator în legătură
cu domeniul medical, software de calculator
folosit la sistemele de asistență pentru
luarea de decizii medicale, software de
optimizare, software pentru integrarea de
publicitate online pe site-uri web, componente
electrice și electronice, componente electronice
pentru calculatoare, tablete digitale, tablete
grafice, tablete electronice, tablete interactive,
tastaturi pentru tablete, suporturi de tablete
adaptate pentru folosirea în automobile, servere
informatice, servere cloud, servere de Intranet,
servere de rețea.
42. Proiectare de software, actualizarea
software-ului, inginerie de software, întreținere
de software, creare de software, elaborare de
software, instalarea de software, software ca
serviciu (SaaS), proiectare personalizată de
software, întreținere și reparare de software,
design și dezvoltare de software, servicii de
personalizare de software, asigurarea utilizării
temporare de aplicații web, asigurarea utilizării
temporare de aplicații software nedescărcabile,
disponibile pe un site web, consultanță în
domeniul software-ului ca serviciu (SAAS),
platforma ca serviciu (PaaS), scriere de software
de calculator, proiectare și scriere de software
de calculator, proiectare, desen și scriere la
comandă de software de calculator, scriere
la comandă de programe, de software și
de coduri de calculator pentru crearea de
pagini web pe internet, administrare de servere,
consultanță în arhitectură, managementul
proiectelor arhitecturale, servicii arhitecturale
pentru întocmirea proiectelor arhitecturale,
servicii de design architectural, servicii
de planificare arhitecturală, realizarea de
planuri arhitecturale, servicii de arhitectură și
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inginerie, design arhitectural pentru decorațiuni
interioare, design arhitectural pentru decorațiuni
exterioare, design arhitectural pentru planificare
urbană, servicii de planificare arhitecturală și
urbană, consultanță cu privire la securitatea
datelor, programare pentru calculatoare pentru
securitatea datelor electronice, servicii de
securitate a datelor [paravane de protecție
(firewall)], proiectare și dezvoltare de sisteme de
securitate a datelor electronice.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03230
24/04/2019
ASOCIATIA AOPA ROMÂNIA,
INT. GRIGORE ALEXANDRESCU
NR. 10, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010628, BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03229
24/04/2019
LUMINIȚA-MARIA HURLUP,
STR. T. VLADIMIRESCU NR. 8,
JUDEȚUL BRAȘOV, SAT BOD
(COMUNA BOD), BRAȘOV,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

CUNUNA BODULUI
(531)

Clasificare Viena: 05.07.02; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.14
(591) Culori revendicate:verde, maro, negru,
galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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)
───────

AOPA ROMÂNIA
(531)

Clasificare Viena: 18.05.03; 24.01.03;
24.07.01; 24.07.23; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15
(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, transport aerian, organizarea
transportului, servicii de depozitare, depozitarea
mărfurilor, ambalarea și depozitarea mărfurilor,
depozitare de bagaje, transport și depozitare,
depozitare de alimente, servicii de ambalare.
41. Educație și instruire, servicii de educație
tehnologică, antrenament (instruire), instruire
profesională, instruire profesională în materie
de aeroporturi, servicii de instruire, instruire
în domeniul pilotajului, organizare de activități
sportive și competiții sportive, organizare
de activități sportive sau competiții, activități
sportive și de recreere, servicii de antrenament
pentru activități sportive, coordonare de
activități culturale, organizare și coordonare de
activități culturale, organizarea și conducerea
de conferințe, organizarea și conducerea de
seminarii, organizarea de seminarii în materie de
activități culturale.
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
24/04/2019

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03231
24/04/2019
DENISA MARIA DEACONESCU,
STR. UZINEI NR. 2, AP. 2,
JUDEȚUL SIBIU, CISNADIE,
555300, SIBIU, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03232
24/04/2019
Ioan Bogdan Sintimbrean, STR.
VASILE LUPU NR. 20, BL. 412, SC.
B, AP.7, JUD. VASLUI, VASLUI,
730008, VASLUI, ROMANIA

La Poşete SH & Outlet Genţi

GS explorer
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
03.06.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Antrenament (instruire), instruire pentru
motocicliști, organizare de tururi ghidate
(excursii).

(531)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.24;
10.03.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrație comercială.

Se invocă prioritatea de expoziţie din data de 10.12.2018
ţara desemnată Germania-BMW MOTORRAD DAYS,
având starea acceptată.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03234
24/04/2019
INSTITUTUL NAŢIONAL DE
CERCETARE DEZVOLTARE
MEDICO-MILITARĂ
CANTACUZINO , SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 103,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050096,
BUCUREȘTI, ROMANIA

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03235
24/04/2019
AUTO SCHUNN SRL, CALEA
RADNEI NR. 247, JUD. ARAD,
ARAD, 310316, ARAD, ROMANIA

Auto Schunn
INSTITUTUL CANTACUZINO
IC Fondat în 1921
(531)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.09;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.04; 26.04.18
(591) Culori revendicate:albastru (RGB
0,50,171)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Vehicule, aparate de locomoţie pe uscat.
37. Servicii de reparaţii.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03236
24/04/2019
FUNDAŢIA ÎMPREUNĂ PENTRU
SOLIDARITATE SOCIALĂ, STR.
MIHAIL SADOVEANU NR. 23,
JUDEŢUL NEAMŢ, PIATRANEAMŢ, NEAMȚ, ROMANIA
CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ PRISTAVU, STR.
N. DASCALESCU NR. 11, BL. T3,
SC. F, AP. 70, JUDEȚUL NEAMȚ,
PIATRA NEAMȚ, ROMANIA

Jurnal de Neamţ Jurnal
de Bacău Jurnal de
Bârlad Jurnal de Rădăuţi
(531)

Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.02;
29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Servicii care pun o persoană în legătură
orală şi/sau vizuală cu o alta, respectiv difuzarea
de programe de radio şi/sau televiziune.
41. Educaţie, servicii de pregătire, divertisment,
activităţi culturale şi sportive, servicii pentru
dezvoltarea facultăţilor mintale ale persoanelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03237
24/04/2019
BACKSTAGE BOUNCER
SECURITY SRL, STR. URZICENI
NR. 2, CAMERA 1, BL. 41, SC.
2, ET. 1, AP. 26, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SOCIETATEA COMERCIALĂ
T BACKSTAGE BOUNCER
SECURITY S.R.L.
(531)

Clasificare Viena: 26.01.16; 26.01.18;
26.13.25; 27.05.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03238
24/04/2019
WEB DESIGN & SEO SRL, STR.
BÎLTENI NR. 176, JUDEŢUL DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

AYAN DESIG
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

PRFCT CLIQUE
(531)
(511)

Clasificare Viena: 26.11.01; 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de vânzare
prin mijloace electronice, prin intermediul siteurilor web a produselor ce aparţin clienţilor
societăţii.

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03239
24/04/2019
ION BARCAN, STR. VORONET
NR. 14, BL D8, SC. 2, AP. 26,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2019 03240
24/04/2019
STASIM CLIQUE SRL, STR. SG.
DUMITRU PENE NR. 4, BL. J11,
SC. A, ET. 3, AP. 12, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03241
24/04/2019
ANA MARIA MINTICI, STR.
VIŞINILOR NR. 3, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 024091,
BUCUREȘTI, ROMANIA

INCAUNA VA ROG
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
26.01.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

Centrul PsihArt

───────
(531)

Clasificare Viena: 05.03.13; 27.05.01;
29.01.15
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(591)

Culori revendicate:galben (Pantone
022), verde (Pantone 064), roşu
(Pantone 032), magenta (Pantone 041),
negru (Pantone 040), albastru (Pantone
052)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii
de
psihoterapie,
tratament
psihologic, examinare psihologică, consiliere
psihologică, asistență psihologică, servicii de
psihologie, servicii de psihoterapie, servicii
de psihiatrie, consultații psihiatrice, servicii
psihiatrice, servicii de teste psihiatrice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03242
24/04/2019
MARIUS ADRIAN GRADA,
STR. MADERAT NR. 261,
JUDEŢUL ARAD, PINCOTA, ARAD,
ROMANIA

transporturi maritime, logistică de transport,
transport, ambalarea și depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii.
42. Găzduire de platforme de comerț electronic
pe Internet, construirea unei platforme de
Internet pentru comerțul electronic.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03244
24/04/2019
BETTERLIVING S.R.L, STR.
RAPSODIEI NR. 9, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, 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

romasia trading company
(531)

Clasificare Viena: 26.02.08; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software pentru logistică.
35. Servicii de import-export, servicii ale
agențiilor de import, servicii de consiliere și
consultanță referitoare la agenții de importexport, servicii de consultanță privind comerțul
internațional, furnizare de informații privind
comerțul exterior, servicii de furnizare de
informații privind comerțul exterior, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la produse de
papetărie, servicii de comerț cu ridicata cu privire
la hardware de calculator.
36. Schimb valutar.
38. Furnizarea accesului la platforme pentru
comerț electronic pe internet.
39. Servicii de manipulare a mărfii de import
și export, transport nautic, transport rutier,
transport maritim,

BETTER SKIN NATURALS
(531)

Clasificare Viena: 26.11.02; 26.11.08;
27.05.01; 27.05.11
(511) 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. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse din producţie proprie şi
a unor terţi (exceptând transportul lor), pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
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cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03245
24/04/2019
ZONE INTERNATIONAL TRADING
SRL, ȘOSEAUA DE CENTURĂ
NR. 2-4, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA
ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 03246
24/04/2019
MIRCEA CRISTESCU, STR.
SUCEAVA NR. 28, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

ALL STAR HUB

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03247
24/04/2019
ASFALT USCAT SRL, STR.
GRĂDINII NR. 7, JUD. ILFOV,
BRĂNEȘTI, ILFOV, ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011941,
BUCUREȘTI, ROMANIA

AREA FRESH
(531)

Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.15;
11.01.02; 11.01.04; 09.01.10; 27.05.01;
29.01.14; 26.01.16; 26.01.18
(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
închis, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
───────

ASFALT USCAT
(531)

Clasificare Viena: 26.11.03; 26.11.08;
27.05.01; 27.05.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie , topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
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înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03248
24/04/2019
CRISTINA CHIRIAC, STR.
POPA PETRE NR. 45, ET. 3,
AP. 8, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
KEYPI - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127, BL. 2,
SC. C, AP. 91, PARTER, SECTOR
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Clasificare Viena: 02.03.01; 27.05.01;
27.05.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate prin toate mijloacele cunoscute
sau care se vor dezvolta ulterior, inclusiv
online, promovare și marketing prin toate
mediile, inclusiv online, servicii de relații
publice, servicii de consultanță privind relații
publice, management și marketing, organizarea
de publicitate, organizare și coordonare de
evenimente de marketing, organizare de
evenimente, expoziții, simpozioane și alte
manifestări în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, concepție, realizare și producție
de material publicitar și de anunțuri publicitare,
promovarea afacerii, publicare de materiale și
texte publicitare sau promoționale, informații,
sfaturi comerciale și servicii de asistență
comercială și consultanță pentru consumatori,
lucrări de birou, servicii oferite de lanțuri
de magazine și magazine online, consultanță
în management, managementul activităților
comerciale, managementul resurselor umane,
management de afaceri comerciale.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
culturale, servicii jurnalistice în sistem liber-
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profesionist, servicii de scriere pentru bloguri,
editare de texte scrise, publicare de cărţi,
reviste, ziare, periodice, cataloage, broșuri,
jurnale, comentarii, articole pe diferite teme,
inclusiv pe internet sau on-line, realizare de
programe radio și tv, instruire în tehnici
de comunicare, servicii educaţionale privind
dezvoltarea de business, organizarea de cursuri
şi seminarii, conferinţe şi simpozioane în scop
educativ, cultural și social, ateliere organizate
în scopuri culturale şi educative, seminarii,
conferințe, workshop-uri, evenimente culturale și
sociale, organizare, planificare și coordonare de
evenimente, consiliere și coaching.
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