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Cereri Mărci publicate în 02/12/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

Constantinescu
ASOCIATIA AMBASADOR
MIHNEA CONSTANTINESCU

6 M 2019 08388 25/11/2019 Zoltan Banyai HERDEUD birtok

7 M 2019 08389 25/11/2019 KHAIRAT AL MANAFIE CO FOR
TRANSPORT AND GENERAL
TRADING LEGAL SOCIETY

OSCAR SEVEN

8 M 2019 08390 25/11/2019 KHAIRAT AL MANAFIE CO FOR
TRANSPORT AND GENERAL
TRADING LEGAL SOCIETY

MAC SEVEN

9 M 2019 08392 25/11/2019 ROXANA - IOANA GABOR -
ILIESCU

ALEG SĂ EVOLUEZ

10 M 2019 08393 25/11/2019 GHEORGHE CLAUDIU
NEAGOE

SAPROFLEXIN

11 M 2019 08394 25/11/2019 S.C. EVASELF GROUP S.R.L. HOP GARDEN

12 M 2019 08395 25/11/2019 S.C. AVIANA TECHNOLOGY
S.R.L.

Elis Deco Events

13 M 2019 08396 25/11/2019 S.C. GENERAL AUDIT S.R.L. General Audit

14 M 2019 08397 25/11/2019 AUTO TOTAL PREST SRL OGRADA CU STRUȚI

15 M 2019 08398 25/11/2019 SC DIJEC SRL Sweet MANIA

16 M 2019 08399 25/11/2019 DOLCE ITALIA IMPEX SRL KRANTZ DOLCE ITALIA

17 M 2019 08400 25/11/2019 DOLCE ITALIA IMPEX SRL GELATO OLI&CLAU

18 M 2019 08401 25/11/2019 SC AVIS 3000 SA avis3000.ro

19 M 2019 08402 25/11/2019 CTP TECH, LLC CREATOPY

20 M 2019 08403 25/11/2019 SMARTWARE SRL GRAFIANS

21 M 2019 08404 25/11/2019 S.A.S GRUP SRL SAS

22 M 2019 08405 25/11/2019 QWERTY CONSULT Bike in time

23 M 2019 08406 25/11/2019 MARIUS CIRSTEA ORHIDEEA EVENTS

24 M 2019 08407 25/11/2019 ANIMA WINGS AVIATION S.A. Animawings

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 06062 21/11/2019 CRISTINA CIOBANU ROMAFOND

2 M 2019 06063 21/11/2019 CRISTINA CIOBANU CONSOLT

3 M 2019 08320 25/11/2019 ŞTEFANEŢ MARCEL Ethno Republic

4 M 2019 08386 25/11/2019 SC TC DEALS SRL BAOFENG

5 M 2019 08387 25/11/2019 Asociația Ambasador Mihnea
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2019 08408 25/11/2019 SC MOTILOR SRL ZIG-ZAG fresh energy

26 M 2019 08409 25/11/2019 CORECT 2000 SRL JAF

27 M 2019 08410 25/11/2019 SC ANTENA TV GRUP SA ajuteu.ro

28 M 2019 08411 25/11/2019 SC AGNES ITARA SRL NUR

29 M 2019 08412 25/11/2019 DOMENIILE GÎRBEA S.R.L. GUSTUL DE LA ŢARĂ

30 M 2019 08413 25/11/2019 SC LABORATOARELE
REMEDIA SRL

Green Sugar Caramella

31 M 2019 08414 25/11/2019 HEINEKEN ROMANIA SA Golden Brau CALITATE
MEDALIATĂ

32 M 2019 08415 25/11/2019 HEINEKEN ROMANIA SA ORIGINAL PILS Neumarkt

33 M 2019 08416 25/11/2019 HEINEKEN ROMANIA SA Golden Brau

34 M 2019 08417 25/11/2019 SC KLASOR APP SRL
ADRIAN MOISESCU
RAUL-RAZVAN POPOVICI

klasor PICTURE THAT! IT'S
FREE!

35 M 2019 08418 25/11/2019 CONTESTI AGRICULTURA-
INDUSTRIE-COMERT SRL

CAPRI +

36 M 2019 08419 25/11/2019 IT SOLUTIONS.RO SRL s stickr

37 M 2019 08420 25/11/2019 IRIS BUILD SRL R IRIS RESIDENCE

38 M 2019 08421 25/11/2019 CIPRIAN-CLAUDIU MUREA AMORA HUMAN HAIR
EXTENSIONS

39 M 2019 08423 25/11/2019 SC METROPOLIS SRL PROGRESSIVE MINDS

40 M 2019 08424 25/11/2019 KEYDESIGN TEMPLATES
S.R.L.

keydesign

41 M 2019 08425 25/11/2019 UMBRELLACONCEPT SRL MAKAB
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CUZA BL. PATRIA, SC. A, AP.
10, JUD. DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(540)

ROMAFOND

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 26.04.18; 26.01.01

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

clase:
6. Metale comune şi aliajele acestora.

───────

CUZA BL. PATRIA, SC. A, AP.
10, JUD. DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(540)

CONSOLT

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.04.18; 26.11.02

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

clase:
6. Metale comune şi aliajele acestora.

───────

(210) M 2019 08320
(151) 25/11/2019
(732) ŞTEFANEŢ MARCEL, STR.

SFÎNTUL MIHAI NR. 22, JUDETUL
SUCEAVA, GURA HUMORULUI,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)
Ethno Republic

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii de divertisment
oferite de o
trupă muzicală.

───────

(210) M 2019 08386
(151) 25/11/2019
(732) SC TC DEALS SRL , STR.

MUZEULUI, CAMERA 5
MANSARDĂ, BL. 2, AP. 1,
JUDEŢUL GORJ , BUMBEŞTI-JIU,
215100, ROMANIA

(540)
BAOFENG

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

9. Radiotelefoane, radiouri, radiobalize,
radiogoniometre, radiocasetofoane, relee radio,
receptoare radio, transmițătoare radio,
ecosonde radio, balize radio, antene
radio, pagere radio, radiouri mobile,
radiouri portabile, radiouri dab, aparate
radiotelefonice, radiocasetofoane portabile,
aparate radiotelegrafice, aparate radio
bidirecționale, stații radio cb, radiouri
de vehicule, emițătoare de radiodifuziune,
echipamente de radiodifuziune, terminale pentru
radiotelefoane, amplificatoare de radiofrecvență,
adaptoare de radiofrecvență, relee de
radiofrecvență, wattmetre cu frecvență radio,
modulatoare de radiofrecvență, tunere de
semnale radio, filtre de radio-frecvențe,
radio cu ceas deșteptător, componente de
radio-frecvență, receptoare de radio-frecvențe,
dispozitive de înregistrare radio, cabluri pentru
relee radio, transmițătoare de radio-frecvențe,

(210) M 2019 06062
(151) 21/11/2019
(732) CRISTINA CIOBANU, STR. A.I.

(210) M 2019 06063
(151) 21/11/2019
(732) CRISTINA CIOBANU, STR. A.I.
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receptoare radio pentru telecomenzi, aparate
și instrumente radio, antene pentru semnale
radio, stații de radio portative, antene terestre
de frecvență radio, aparate mobile de recepție
radio, dispozitive audio și receptoare radio,
aparate radio de transmisie-recepție, aparate
radio cu ceasuri încorporate, aparate mobile
de transmisie radio, filtre pentru suprimarea
interferențelor radio, telecomenzi pentru aparate
de radio, aparate de radio pentru mașini, aparate
de radio pentru vehicule, radiouri alimentate cu
energie solară.
35. Publicitate radiofonică, producție de
reclame radio, publicitate radio și de
televiziune, publicitate, publicitate online,
publicitate televizată, publicitate prin bannere,
organizarea de publicitate, servicii de publicitate,
publicitate și reclamă, publicitate și marketing,
promovarea afacerii (publicitate), publicitate
în cinematografe, publicitate în reviste,
publicitate pentru cinematografe, publicitate
prin corespondență, servicii oferite de agenții
de publicitate, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, servicii de
publicitate exterioară, promovare (publicitate)
de călătorii, promovare (publicitate) de
concerte, servicii promoționale de publicitate,
publicitate cu răspuns direct, publicitate pentru
pelicule cinematografice, publicitate pe peliculă
cinematografică, servicii de publicitate digitală,
servicii de publicitate politică, publicitate directă
prin poștă, publicitate în vederea recrutării
personalului, servicii de publicitate și marketing,
servicii de promovare și publicitate, servicii
de publicitate pentru arhitecți, consultanță în
publicitate și marketing, publicitate promoțională
desfășurată prin telefon, servicii de planificare
pentru publicitate, servicii de agenție de
publicitate, negociere de contracte de publicitate.
38. Radiocomunicații, comunicații radio,
radiotelefonie mobilă, radiocomunicații mobile,
telecomunicații prin radio, comunicații prin
radio, comunicații mobile radio, radiodifuziune
și transmitere de programe radio, închirieri
de radiotelefoane, radiodifuziune sonoră
digitală, servicii de radiodifuziune, servicii de
radiocomunicații, servicii de radio-fax, transmisie
de programe radio, difuzare de programe
radio, închirieri de echipament radio, servicii
de radio-paging, transmisie radio prin cablu,
servicii de comunicații radiotelefonice, servicii
de comunicații radiotelegrafice, servicii de
paging radio/telefonic, închiriere de aparate
radio paging, transmisie și recepție prin radio,
difuzare de programe prin radio, furnizare de
comunicații prin radio, comunicare de date prin
radio, transfer de date prin radio, transfer de

informații prin radio, transmisie de informații prin
radio, servicii de informare prin radio, difuzarea
la radio și televiziune.

───────

(210) M 2019 08387
(151) 25/11/2019
(732) Asociația Ambasador Mihnea

Constantinescu , STR. ION
AGÂRBICEANU NR. 4, JUD.
ILFOV, COMUNA BERCENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ASOCIATIA AMBASADOR
MIHNEA CONSTANTINESCU

(531) Clasificare Viena: 03.07.01; 03.07.16;
03.07.24; 27.05.01; 27.05.17; 26.04.02;
26.04.05

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2019 08388
(151) 25/11/2019
(732) Zoltan Banyai, STR. PETOFI

SANDOR NR. 11A, JUD. SATU
MARE, ARDUD, 447020, SATU
MARE, ROMANIA

(540)

HERDEUD birtok

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.01.11; 26.02.07; 07.01.01

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

33. Băuturi alcoolice, Preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2019 08389
(151) 25/11/2019
(732) KHAIRAT AL MANAFIE CO FOR

TRANSPORT AND GENERAL
TRADING LEGAL SOCIETY,
SYBORNI BOULEVARD 27,
VARNA, BULGARIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU, NR. 2,
JUD. BACĂU, BACĂU, 600018

(540)
OSCAR SEVEN

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

34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2019 08390
(151) 25/11/2019
(732) KHAIRAT AL MANAFIE CO FOR

TRANSPORT AND GENERAL
TRADING LEGAL SOCIETY,
SYBORNI BOULEVARD 27,
VARNA, BULGARIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU, NR. 2,
JUD. BACĂU, BACĂU, 600018

(540)
MAC SEVEN

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

34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2019 08392
(151) 25/11/2019
(732) ROXANA - IOANA GABOR -

ILIESCU, STR. DĂNULEŞTI NR. 7,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 023081,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ALEG SĂ EVOLUEZ

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

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

───────

(210) M 2019 08393
(151) 25/11/2019
(732) GHEORGHE CLAUDIU NEAGOE,

STR. RAULUI NR. 76, JUDEŢ
ILFOV, MĂGURELE, ILFOV,
ROMANIA

(540)
SAPROFLEXIN

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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3. Săpunuri, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate cosmetice, loţiuni pentru păr, produse
pentru îngrijirea dinţilor.
5. Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de
uz medical.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale.

───────

(210) M 2019 08394
(151) 25/11/2019
(732) S.C. EVASELF GROUP S.R.L.,

STR. GHEORGHE DOJA NR. 52,
JUDEŢ ARGEŞ, PITEŞTI, ARGEȘ,
ROMANIA

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

(540)

HOP GARDEN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
05.05.16; 26.01.03; 26.11.05

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 08395
(151) 25/11/2019
(732) S.C. AVIANA TECHNOLOGY

S.R.L., STR. PRICOPIE ŞTRAT
NR. 7, JUDEŢ BACAU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

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

(540)

Elis Deco Events

(531) Clasificare Viena: 26.13.01; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:alb, negru, mov,
bleu, galben, verde

(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).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii
de cercetare industrială, proiectarea şi
dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 08396
(151) 25/11/2019
(732) S.C. GENERAL AUDIT S.R.L.,

STR. JEAN ATANASIU NR. 21, BL.
H, SC. B, ET. 1, AP. 4, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

General Audit

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.04.05; 26.04.18

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 08397
(151) 25/11/2019
(732) AUTO TOTAL PREST SRL, STR.

DORIN PAVEL NR. 59, JUDEŢ
ALBA, SEBEŞ, ALBA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT LADANYI -
CONSILIER ÎN PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. TRAIAN NR.
29E, JUD. ALBA, ALBA IULIA,
510109, ALBA, ROMANIA

(540)

OGRADA CU STRUȚI

(531) Clasificare Viena: 03.07.14; 26.01.03;
26.01.15; 29.01.15; 26.11.05

(591) Culori revendicate:auriu, negru,
albastru, galben, roşu

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2019 08398
(151) 25/11/2019
(732) SC DIJEC SRL, STR. PRINCIPALĂ

NR. 346, JUDEŢUL TIMIŞ,
TOPOLOVATU MARE, 307420,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Sweet MANIA

(531) Clasificare Viena: 03.01.02; 03.01.23;
27.05.01; 27.05.10; 27.05.13; 27.05.24;
26.01.18

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată) (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 08399
(151) 25/11/2019
(732) DOLCE ITALIA IMPEX SRL, STR.

CUZA ELENA NR. 95, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
KRANTZ DOLCE ITALIA

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată) (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 08400
(151) 25/11/2019
(732) DOLCE ITALIA IMPEX SRL, STR.

CUZA ELENA NR. 95, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
GELATO OLI&CLAU

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
25/11/2019

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

───────

(210) M 2019 08401
(151) 25/11/2019
(732) SC AVIS 3000 SA, STR. LUCIAN

BLAGA NR. 2, JUD. HUNEDOARA,
MINTIA, 337532, HUNEDOARA,
ROMANIA

(540)

avis3000.ro

(531) Clasificare Viena: 03.07.03; 27.05.01;
27.05.08; 27.07.11; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roşu, crem, verde,
galben, negru, alb

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

29. Carne de pui, ouă.
39. Distribuire carne de pui şi ouă (transport).
40. Abatorizare păsări (sacrificare), fabricarea
de furaje pentru păsări.
42. Crearea şi întreţinerea de site-uri web.

───────

(210) M 2019 08402
(151) 25/11/2019
(732) CTP TECH, LLC, STR.

BUTTERFIELD DRIVE NR.
2250, SUITE 240 , TROY, 48084,
MICHIGAN, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR
1, , BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
CREATOPY

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

9. Software descărcabil de pe Internet pentru
crearea, proiectarea și gestionarea reclamelor,
software descărcabil de pe Internet pentru
proiectarea colaborativă de reclame.
35. Furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru conținut digital în care autorii pot încărca
conținut digital iar clienții pot plăti pentru
utilizarea conținutului digital.
42. Furnizare acces temporar la software online
care nu se poate descărca pentru publicitate pe
internet, inclusiv crearea, editarea, găzduirea și
publicarea de reclame online, furnizare acces
temporar la software online care nu se poate
descărca pentru analiza publicității online și
pentru optimizarea campaniilor de publicitate
prin învățare automată, găzduire de suporturi
digitale pentru reclame, furnizor de servicii de
aplicații care conține software de interfață de
programare a aplicațiilor (API) pentru crearea,
editarea, găzduirea și publicarea de reclame
online.

───────

maximr
Typewritten text
Se invocă prioritatea nr. 88658621 din 17,10,2019, Statele Unite ale Americii, având starea acceptată. 
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(210) M 2019 08403
(151) 25/11/2019
(732) SMARTWARE SRL , STR.

PETOFI SANDOR NR. 345, SAT
SĂLDĂBAGIU DE MUNTE, JUD.
BIHOR, COMUNA PALEU, 417167,
BIHOR, ROMANIA

(740) CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR
1, , BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
GRAFIANS

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, nautică de navigaţie, topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea sau
procesarea sunetului, sau imaginii sau datelor,
suporturi magnetice de stocare a datelor,
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, discuri de vinil, compact-discuri, DVD-
uri şi alte suporturi de înregistrare digitale,
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise, case de marcat, maşini dispozitive
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare, computere și dispozitive
periferice pentru computere, software 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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
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.

───────

(210) M 2019 08404
(151) 25/11/2019
(732) S.A.S GRUP SRL, BD. GHENCEA

NR. 43B, GHENCEA BUSSINES
CENTER, ET. 5, SECTOR
6, BUCURESTI, 061692,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SAS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.07; 16.01.01

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

clase:
9. Software informatic pentru sisteme de
poziționare globală (GPS).

───────

(210) M 2019 08405
(151) 25/11/2019
(732) QWERTY CONSULT, SOS.

BUCURESTI-TARGOVISTE 22,
BL. A, SECTOR 1, BUCURESTI,
013505, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Bike in time

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 06.01.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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39. Transport, ambalare şi depozitare mărfuri,
organizare de călătorii.
43. Servicii oferite de restaurante, cazare
temporară.

───────

(210) M 2019 08406
(151) 25/11/2019
(732) MARIUS CIRSTEA, BLD.

PETROCHIMISTILOR NR. 14,
BL. B4, SC. A, AP. 4, JUDETUL
ARGES, PITESTI, 110072, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)
ORHIDEEA EVENTS

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

43. Servicii de restaurant și bar.
───────

(210) M 2019 08407
(151) 25/11/2019
(732) ANIMA WINGS AVIATION S.A.,

SOSEAUA BUCURESTI-PLOIESTI
NR. 42-44, CLADIREA B, ARIPA
B1, BIROUL NR. 1, ET. 2, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Animawings

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(591) Culori revendicate:rosu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2019 08408
(151) 25/11/2019
(732) SC MOTILOR SRL, STR.

SALCÂMULUI NR. 13, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

ZIG-ZAG fresh energy

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
03.04.07

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

43. Servicii oferite de restaurant, bar, cafenea,
bufet, cantină, servicii de catering cu produse
alimentare.

───────

(210) M 2019 08409
(151) 25/11/2019
(732) CORECT 2000 SRL, STR.

RUSANESTI NR. 5, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
JAF

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

21. Pensule de uz cosmetic, ustensile cosmetice
și de toaletă, pensule pentru contur de ochi,
bureței pentru
machiaj, bureți de față pentru aplicarea
machiajului, aplicatoare cosmetice, perii
cosmetice, bureți
cosmetici, cosmetice (ustensile), aplicatoare
pentru cosmetice, recipiente pentru cosmetice,
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distribuitoare pentru cosmetice, suporturi pentru
cosmetice, perii de toaletă, truse de toaletă,
bureți de
toaletă, ustensile de toaletă, suporturi pentru
perii de toaletă.

───────

(210) M 2019 08410
(151) 25/11/2019
(732) SC ANTENA TV GRUP SA, BD.

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

(540)

ajuteu.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.01.16;
29.01.15

(591) Culori revendicate:gri, alb, rosu,
albastru, galben, portocaliu, mov

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

16. Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, broşuri, tipărituri.
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.
36. Strângere de fonduri caritabile, sponsorizare
financiară.
38. Telecomunicaţii, servicii de forumuri de
discuţii pe internet, difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi de televiziune.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizare de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42. Creare şi menţinere site web şi pagini
dedicate în reţelele de socializare pe internet.

───────

(210) M 2019 08411
(151) 25/11/2019
(732) SC AGNES ITARA SRL , STR.

VERONICA MICLE NR. 13, BL.
18, ET.2, AP.7, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, SV, ROMANIA

(740) BIONPI ION RODICA
COCUTA PERSOANA FIZICA
INDEPENDENTA, CALEA
DOROBANŢILOR NR. 126-130,
BL. 8, SC. A, AP. 50, SECTOR 1,,
BUCUREŞTI, 71224, ROMANIA

(540)

NUR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(591) Culori revendicate:turcoaz, galben, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii,
răşini artificiale în stare brută, materiale
plastice în stare brută, îngrăşăminte pentru
pământ, fertilizatori, produse chimice destinate
conservării alimentelor, materiale tanante,
adezivi (materiale de lipit) destinaţi industriei,
produse chimice pentru piscicultură, produse
chimice pentru impregnarea textilelor şi
materialelor neţesute, substanţe chimice pentru
impregnare în membrane pentru separarea
proteinelor de lichide, apă distilată.
3. Articole de parfumerie şi odorizante, produse
pentru toaletă, produse cosmetice cu ape
florale, uleiuri volatile şi nanoparticule de aur şi
argint, produse pentru îngrijirea copiilor, adulţilor,
produse cosmetice pe baza de cărbune, msm,
acid hialuronic, extracte si uleiuri vegetale,
preparate pentru curăţarea şi îngrijirea corpului,
preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor şi
a unghiilor, preparate şi tratamente pentru
păr, serumuri, gel de dus, loţiuni protecţie
solară, înălbitori şi alte preparate pentru
spălare, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi preparate abrazive, săpunuri,
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săpunuri deodorante, săpunuri dezinfectante,
săpunuri lichide şi săpunuri aromate, săpunuri cu
uleiuri esenţiale, săpun cu glicerină, deodorante,
parfumuri, produse pentru parfumat lenjerie,
preparate cosmetice pentru corp, pentru faţă,
pentru păr, pentru baie, de protecţie, de
întreţinere, de bronzare, săruri, geluri, uleiuri
şi şampoane pentru baie, loţiuni şi şampoane
pentru păr, produse cosmetice pentru netezirea
şi ondularea părului, pastă de dinţi, uleiuri şi
extracte de flori, uleiuri esenţiale si extracte
aromatice, ulei de lavandă, de trandafir, de
mentă, de gaultheria, de iasomie, de cedru,
ambra, mosc, esenţă de badian, de mentă,
ape florale, ape parfumate, apă de gură, lapte,
săpun şi ulei de migdalei(produse cosmetice),
lemn parfumat, alifii de uz cosmetic, şerveţele
umede impregnate cu nanoparticule şi ioni
de argint, zinc, aur, şerveţele umede pentru
îngrijirea bebeluşului, de uz cosmetic, şerveţele
umede impregnate cu loţiuni cosmetice,
şervetele umede pentru uz igienic şi cosmetic,
şerveţele umede impregnate cu detergent pentru
spălat vase, şerveţele umede pentru mâini
impregnate cu loţiune cosmetice, şerveţele
umede impregnate cu un produs de curăţat,
şerveţele umede pentru îngrijirea bebeluşului
impregnate cu preparate de curăţat, şerveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, parfumuri sau
de curăţare, aerosoli pentru împrospătarea
respiraţiei (nu de uz medical), şampoane, apă
de colonie, apă de toaletă, apă parfumată, apă
de lavandă, apă de Javel, creme cosmetice,
creme dermatologice de uz cosmetic, creme
pentru mâini si pentru corp, creme pentru
albirea pielii, produse pentru machiaj, rujuri
şi creioane cosmetice, pudre, rimei, lacuri de
unghii, ceară de epilat, decoloranţi cosmetici de
piele şi păr, vopsele cosmetice, măşti cosmetice,
măşti cosmetice impregnate cu nanoparticule de
argint, aur, zinc (umede şi uscate), sare de baie
cu minerale, săruri si nanoparticule de metale
preţioase, grăsimi şi geluri cosmetice, pietre
antiseptice (alaun), şampoane pentru animale,
beţişoare cu vată pentru uz cosmetic, beţişoare
parfumate, beţişoare cu tămâie, balsamuri altele
decât cele pentru uz medical, adeziv pentru
uz cosmetic, beţişoare de bumbac pentru uz
cosmetic, bile din bumbac pentru uz cosmetic,
ceruri de masaj, preparate cosmetice care
conţin acid hialuronic, preparate cosmetice
pentru copii, preparate cosmetice nemedicinale ,
cosmetice care conţin panthenol, preparate
cosmetice care conţin cheratină, preparate
cosmetice pentru slăbire, preparate cosmetice
şi produse de toaletă nemedicinale, creme
pentru cuticule, creme de masaj, nemedicinale ,
cretă de uz cosmetic, dischete demachiante

din vată, fibre de uz cosmetic , gel de Aloe
vera de uz cosmetic, geluri de masaj, altele
decât cele pentru uz medicinal, geluri de masaj,
altele decât cele de uz medicinal, grăsimi
de uz cosmetic, lac de uz cosmetic, loţiuni
nemedicinale, loţiuni parfumate, loţiuni pentru
corp parfumate, lumânări de masaj de uz
cosmetic, piatră ponce, pietre pentru catifelarea
tălpilor, preparate cosmetice care ajută la slăbit,
preparate din aloe vera pentru uz cosmetic.
5. Suplimente alimentare şi preparate dietetice,
sucuri de fructe pentru diabetici adaptate pentru
uz medical, remedii naturale şi farmaceutice,
vitamine şi preparate cu vitamine, suplimente
lichide cu vitamine, preparate care asigură
organismului vitaminele şi microelementele
necesare, băuturi pe bază de vitamine, preparate
cu amestecuri proteice şi vitamine, amestecuri
sub formă de pudră pentru smoothie, preparate
cu minerale şi vitamine , suplimente dietetice
care conţin vitamine, plasturi cu suplimente
de vitamine, suplimente pe bază de vitamine,
suplimente alimentare realizate în principal
din vitamine, băuturi îmbogăţite cu vitamine
de uz medical, semipreparate, ape îmbogăţite
cu minerale, vitamine şi nanomateriale,
nanoparticule din minerale sau metale preţioase,
apă medicinală de gură, abrazivi, adezivi,
cimenturi, lacuri, masticuri, porţelanuri, ceruri,
amprente, analgezice, anestezice, amalgrame
şi aliaje de metale preţioase de uz dentar,
absorbante sanitare (vată), loţiuni de uz
farmaceutic, loţiuni de uz veterinar, ovule,
supozitoare, spray nasal, picături pentru ochi,
urechi şi nas, şerveţele igienice, şerveţele
impregnate cu loţiuni farmaceutice şi de uz
medicinal, ţesături sau ciorapi impregnaţi cu
loţiuni farmaceutice sau de uz medicinal,
preparate pentru păstrarea şi curăţarea lentilelor
de contact, săruri de uz medical, soluţii, săruri
pentru baie de uz medical, săruri de ape minerale
pentru băi, săpunuri medicinale, alcooluri
medicinale, nămoluri medicinale, deodorante,
altele decât cele de uz personal, făinuri de
uz medicinal şi farmaceutic, făină de peşte,
făină de in, ţigarete fără tutun, pentru uz
medical, acetaţi de uz farmaceutic, acizi de uz
farmaceutic, aditivi de uz medical pentru furaje,
aditivi nutritivi de uz medical, ioduri alcaline de
uz farmaceutic, alcaloizi de uz medical, alcooluri
medicinale şi alte substanţe de uz farmaceutic,
amidon de uz farmaceutic şi aminoacizi,
pastile de sare de amoniac, unguente de
uz farmaceutic antidegerături, antihemoroidale,
antimigrenoase, antiparazitare, antiseptice,
antisolare, antiurice, antireumatismale, brăţări
şi inele antireumatismale, apă de mare pentru
băi medicinale, apă de plumb, ape minerale



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
25/11/2019

şi/sau termale de uz medical, alifii de uz
medicinal, unguiente de uz medicinal, balsamuri
de uz medicinal, preparate bacteriene de
uz medical sau veterinar, produse pentru
îngrijirea picioarelor, a bătăturilor, produse
pentru îngrijirea părului, beţişoare fumigene,
preparate de bismut, brom, bitartrat de
potasiu de uz farmaceutic, bomboane de uz
farmaceutic, loţiuni pentru îngrijirea câinilor,
pisicilor, calmante, camfor, cloroform, candel de
uz medical, cataplasme, mese cu sulf pentru
dezinfectare, soluţii de contrast, de contact,
de diagnosticare, de sterilizare, depurative,
reactivi, elixiruri, emulsii, enzime de uz medical
şi farmaceutic, digestive, dietetice, diastaze,
enzime de uz medical şi veterinar, eteri, esteri şi
eucalipt de uz farmaceutic, fermenţi, revulsive,
gută de uz medical, ierburi şi rădăcini medicinale,
seminţe de plante, de jojoba, de in, de muştar,
ulei de muştar, de soia, de camfor, de ricin,
de mărar, de ficat de morun, ulei eteric de
terebentină de uz farmaceutic, ulei camforat,
scoarţă de croton, de angostură, manglier,
mirobalan de uz medical, medicamente tonice,
infuzii medicinale, poţiuni medicinale, suplimente
alimentare minerale, suplimente alimentare,
antiinflamatoare şi antispastice, pe bază de
amestecuri de particule de argint coloidal cu
ioni de argint în apă distilată şi structurată,
suplimente alimentare pe bază de amestecuri
cu scop antibacterian, antifungic şi antimicotic,
suplimente alimentare pe bază de amestecuri
de particule cu scop antiviral, suplimente
alimentare pe bază de amestecuri de particule
în apă distilată şi structurată antibacteriene,
antioxidante, întăritoare ale sistemului imunitar,
şerveţele impregnate cu amestecuri în particular
de particule de argint coloidal cu ioni de
argint în apă distilată şi structurată, aditivi
de uz medical pentru furaje, produse chimice
pentru tratarea bolilor plantelor, produse chimice
pentru tratarea malurei, reziduuri din tratarea
grăunţelor de cereale (de uz medical), produse
pentru distrugerea dăunătorilor, produse chimice
destinate ştiinţei medicale, produse pentru
tratarea prin sterilizare a solului.
8. Tacâmuri, cuţite, furculiţe, linguri, linguriţe din
metale comune, din metale speciale şi din metale
preţioase, pumnale, săbii, teci pentru acestea,
seturi de tacâmuri, linguriţe de botez, truse de
manichiură, de pedichiură, de bărbierit, pensete.
14. Metale preţioase şi aliajele lor, bijuterii, pietre
preţioase, ceasornicărie şi instrumente pentru
măsurarea timpului, fire de argint (bijuterii),
podoabe, coliere, pandantive, medalioane,
cercei, inele, lanţuri, brăţări, figurine şi amulete
din metale preţioase, obiecte de podoabă,

veselă, servicii de ceai, suveniruri, insigne,
monede, bănuţi de aramă, medalii, cutii din
metale preţioase, casete din metale preţioase
pentru bijuterii, brelocuri, butoni de manşete, ace
de cravată, ornamente.
21.  Ustensile cosmetice şi de toaletă, aparat
de masaj pentru pielea capului, aparate
pentru demachiere, electrice, aparate pentru
demachiere, neelectrice, aplicatoare cosmetice,
aplicatoare pudră, aplicatoare vaginale şi
penru ovule, articole pentru curăţare dentară,
bazine (recipiente), boluri, boluri pentru
bărbierit, cutii adaptate pentru ustensile de
toaletă şi cosmetice, căzi, castroane, bureţi
cometici şi pentru curăţirea feţei, bureţi pentru
exfolierea pielii, bureţi pentru corp, bureţi
de faţă pentru aplicarea machiajului, aparate
deodorizante pentru uz personal, dispensere de
şerveţele pentru faţă, dispozitive de demachiere,
dispozitive pentru săpun lichid, distribuitoare
de prosoape de mâini, care nu sunt fixe,
distribuitoare pentru cosmetice, distribuitoare de
prosoape de hârtie, dozatoare de gel de duş,
dozatoare de săpun, dozatoare de spun de
mâini, dozatoare pentru creme de îngrijire a
pielii, dozatoare pentru preparate de fixare a
părului, inele pentru prosoape, mănuşi pentru
exfoliere, pămătufuri pentru pudrat, perii pentru
rimel, perii pentru spate, perii pentru unghii, perii
sonice oscilante pentru îngrijirea pielii, periuţe
pentru gene, piepteni, perii cosmetice, pensule
pentru buze, piepteni pentru taparea părului,
pudriere (goale), pulverizatoare de parfum,
rafturi pentru cosmetice, suporturi pentru bureţi,
perii şi alte ustensile cosmetice, recipiente pentru
săpun, recipiente pentru loţiuni,goale, de uz
casnic, recipiente pentru cosmetice, savoniere,
tampoane pentru faţă, vase destinate utilizării la
nuanţarea părului.
25. Halate, halate de laborator, halate de casă,
halate de plajă, halate pentru asistente medicale,
şosete, şosete pentru sport, şosete pentru
tenis, şosete şi ciorapi, şosete care absorb
transpiraţia, şosete pentru sugari şi copii mici,
şosete impregnate cu loţiuni farmaceutice sau de
uz medicinal, şosete antiperspirante.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop
de melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă,
făină şi preparate din cereale, îngheţată,
sosuri, condimente, alimente de origine vegetală
preparate în vederea consumului sau a
conservării, cât şi ca aditivi pentru ameliorarea
gustului alimentelor din plante bio şi/sau în
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amestec cu plante la care a fost tratat cu argint
coloidal.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
servicii de export -import de produse din clasele
de produse asociate, administraţie comercială
pentru licenţe de servicii şi produse pentru terţi,
lucrări de birou, vânzări cu licitaţie, servicii de
manechine în scop publicitar sau de promovare
a vânzărilor, realizarea şi reactualizarea de
materiale publicitare, consultanţă legată de
personal, în vederea conducerii afacerilor,
consultanţă profesională legată de afaceri,
informaţii, sfaturi şi estimări/expertize comerciale
pentru consumatori, date referitoare la afaceri,
decorarea de vitrine, difuzare (distribuire) de
eşantioane şi materiale publicitare (broşuri,
prospecte, imprimate), servicii de export-import
de produse şi/sau servicii, organizare de expoziţii
în scopuri comerciale sau publicitare, cercetarea
pieţei, cercetări pentru afaceri, compilarea
informaţiilor în fişiere electronice, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, regruparea
produselor în avantajul terţilor (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod.
40. Prelucrarea materialelor, prelucrare sau
transformare mecanică sau chimică a
substanţelor anorganice sau organice sau a
obiectelor, tratarea apei, tratarea contra moliilor,
tratatarea împotriva sifonării, tratarea peliculelor
şi textilelor, stofelor, tratarea-transformarea
deşeurilor, tratarea, apretarea hârtiei, informaţii
privind tratarea materialelor, vopsitorie,
tratarea alimentelor pentru prevenirea apariţiei
mucegaiului, tratament pentru prevenirea
apariţiei mucegaiului in pânze, haine, blănuri,
inchirieri de aparate de purificarea aerului.
41. Servicii de cluburi de sănătate şi
cultură fizică, organizare şi conducere de
colocvii, simpozioane, conferinţe, cursuri prin
corespondenţă, informaţii în materie de educaţie,
instruire, publicare de cărţi, broşuri, servicii de
organizare de timp liber, servicii de campusuri
de vacanţă, servicii de dresare a animalelor,
instruire în domeniul asistenţei medicale şi al
nutriţiei, servicii de educaţie în materie de
nutriţie, servicii educative în domeniul nutriţiei,
organizare de cursuri de nutriţie.
44. Servicii de clinici de sănătate si medicale,
servicii de analize medicale pentru tratarea
persoanelor (examene radiografice şi analize
de sânge), servicii de inseminare artificială,
consultaţii în materie de farmacie, servicii
veterinare şi creşterea animalelor, servicii
referitoare la cultura plantelor, grădinărit,
grădinărit peisagistică, servicii de artă florală,

compoziţii florale, servicii de igienă şi frumuseţe
pentru oameni şi pentru animale, servicii de
saună şi băi turceşti, servicii oferite de saloane
de coafură, saloane de cosmetică, estetică
chirurgicală, băi, aromaterapie, consultanţă în
domeniul medical, farmaceutic, al suplimentelor
alimentare, servicii din agricultură, horticultura şi
silvicultură, consultanţă în nutriţie, consultanţă
în domeniul cosmeticii, consultanţă privind
îngrijirea sănătăţii, consultanţă în materie de
frumuseţe, servicii de consultanţă în domeniul
machiajului, servicii de consultanţă în domeniul
îngrijirii frumuseţii, consultanţă şi servicii de
informaţii referitoare la produse farmaceutice,
servicii de consultanţă cu privire la tratamentele
de înfrumuseţare, consultanţă şi servicii de
informaţii despre produse medicale, consultanţă
în domeniul îngrijirii corpului şi a frumuseţii,
servicii de consiliere şi consultanţă în domeniul
nutriţiei, servicii de consultanţă în vederea
pierderii în greutate, servicii de consultanţă cu
privire la îngrijirea pielii, consultanţă în domeniul
nutriţiei şi al dietelor şi furnizarea de informaţii cu
referire la acestea, servicii de consultanţă privind
machiajul și servicii de aplicare a acestuia.

───────

(210) M 2019 08412
(151) 25/11/2019
(732) DOMENIILE GÎRBEA S.R.L., STR.

ROMANĂ NR. 65, BL. B, ET. 5, AP.
44, JUD. PRAHOVA, PLOIEŞTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) ROVALCONS SRL - AGENȚIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ORIZONTULUI NR. 1, BL.
R10, AP. 27, JUDEȚUL PRAHOVA,
CAMPINA, PRAHOVA, ROMANIA

(540)
GUSTUL DE LA ŢARĂ

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

30. Produse de morărit şi panificaţie, preparate
din cereale, produse de patiserie şi cofetărie.

───────
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(210) M 2019 08413
(151) 25/11/2019
(732) SC LABORATOARELE REMEDIA

SRL, CALEA CALARASILOR
NR. 291, BL. 68, SC. 3, ET. 2,
AP. 77, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Green Sugar Caramella

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

29. Creme tartinabile, respectiv cremă
tartinabilă din fructe, pastă tartinabilă de alune,
creme tartinabile pe bază de alune, creme
tartinabile pe bază de legume, creme tartinabile
pe bază de usturoi, gemuri, jeleuri alimentare,
paste de întins pe pâine pe bază de nuci, unt de
cacao alimentar.
30. Pastă de migdale, preparate din cereale,
paste de întins pe pâine pe bază de ciocolată,
cremă de tartru de uz culinar, cremă din
ouă şi lapte, spume pentru desert (produse
de cofetărie), jeleuri de fructe (produse de
cofetărie), şroturi pentru consum uman, batoane
de cereale bogate în proteine, produse de
patiserie şi cofetărie, creme tartinabile pe bază
de ciocolată şi cacao.

───────

(210) M 2019 08414
(151) 25/11/2019
(732) HEINEKEN ROMANIA SA, STR.

TIPOGRAFILOR NR. 11-15,
CLADIREA SPARK, CORP A2-L,
SECTOR 1
, BUCURESTI, 013714,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. NATAŢIEI NR. 63,
SECTOR 1
, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Golden Brau
CALITATE MEDALIATĂ

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 24.01.09;
03.01.02; 01.01.02; 05.07.02; 26.01.15;
26.01.18; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.24;
29.01.15

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

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

32. Bere, bere cu suc de fructe, bere cu conţinut
scăzut de alcool, bere nefiltrată, bere fără alcool.

───────
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(210) M 2019 08415
(151) 25/11/2019
(732) HEINEKEN ROMANIA SA, STR.

TIPOGRAFILOR NR. 11-15,
CLADIREA SPARK, CORP A2-L,
SECTOR 1
, BUCURESTI, 013714,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. NATAŢIEI NR. 63,
SECTOR 1
, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ORIGINAL PILS Neumarkt

(531) Clasificare Viena: 03.07.16; 24.01.15;
01.03.15; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.14

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

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

32. Bere, bere cu suc de fructe, bere cu conţinut
scăzut de alcool, bere nefiltrată, bere fără alcool.

───────

(210) M 2019 08416
(151) 25/11/2019
(732) HEINEKEN ROMANIA SA, STR.

TIPOGRAFILOR NR. 11-15,
CLADIREA SPARK, CORP A2-L,
SECTOR 1
, BUCURESTI, 013714,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. NATAŢIEI NR. 63,
SECTOR 1
, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Golden Brau

(531) Clasificare Viena: 01.01.02; 03.01.02;
05.07.02; 24.01.09; 25.01.19; 26.01.15;
26.01.18; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.24;
29.01.15

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

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

32. Bere, bere cu suc de fructe, bere cu conţinut
scăzut de alcool, bere nefiltrată, bere fără alcool.

───────
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(210) M 2019 08417
(151) 25/11/2019
(732) SC KLASOR APP SRL, STR.

PACHE PROTOPOPESCU NR.
79A, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
ADRIAN MOISESCU, CALEA
MOŞILOR NR. 264, BL. 10,
SC. A, ET. 2, AP. 6, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
RAUL-RAZVAN POPOVICI, STR.
MARULUI NR. 12-14, BL. 2, ET. 2,
AP. 46, COMUNA DOBROESTI,
JUDEŢUL ILFOV, SAT FUNDENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

klasor PICTURE
THAT! IT'S FREE!

(531) Clasificare Viena: 02.09.14; 16.03.01;
24.17.25; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.04

(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.

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2019 08418
(151) 25/11/2019
(732) CONTESTI AGRICULTURA-

INDUSTRIE-COMERT SRL,
STR. EROILOR NR. 402,
COMUNA CONTESTI, JUDEŢUL
DÂMBOVIŢA, SAT BALTENI,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CAPRI +

(531) Clasificare Viena: 24.17.05; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Produse lactate și înlocuitori, uleiuri și
grăsimi comestibile, supe și baze de supă,
extracte din carne,
carne, carne preparată, fructe, ciuperci și
legume prelucrate (inclusiv nuci și leguminoase),
intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, ouă și
produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse lactate, informare comercială cu
privire la produse de
consum în legătură cu alimente sau băuturi,
servicii de vânzare de alimente prin magazine de
desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de comandă
cu ridicata, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate dietetice, servicii
de vânzare
cu ridicata în legătură cu diverse tipuri de
carne, administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu
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ridicata și cu amănuntul, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu diverse tipuri de carne,
servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
mijloacele de media sociala, servicii de comenzi
online,
servicii de comenzi online computerizate,
publicitate online, publicare de materiale
publicitare online,
difuzare de materiale publicitare online, servicii
de publicitate și marketing online, publicitate,
inclusiv
publicitatea online în rețele informatice,
promovare, publicitate și marketing pentru pagini
web online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, furnizare de informații
comerciale din
baze de date online, administrarea magazinelor,
informare și consiliere comercială pentru
consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, servicii de
informare cu privire la aspecte comerciale,
furnizare de
informații privind produsele și serviciile pentru
consumatori, informații și asistență comerciale
pentru
consumatori, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, servicii de publicitate și de
promovare de
vânzări, promovare a vânzărilor prin programe
de fidelizare a clienților, promovare vânzării de
bunuri și
servicii pentru terți prin distribuirea de
materiale tipărite și organizarea de concursuri
promoționale

───────

(210) M 2019 08419
(151) 25/11/2019
(732) IT SOLUTIONS.RO SRL, B-DUL

UNIRII NR. 45, BL. E3, SC. 1, ET. 6,
AP. 24, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. POLONĂ NR. 115, BL.
15, SC. A, APT. 19, SECTOR
1 , BUCURESTI, 010497,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

s stickr

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.24;
27.05.25; 26.04.18

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate şi descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare şi de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare şi dispozitive periferice de
calculator.
42. 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.

───────
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(210) M 2019 08420
(151) 25/11/2019
(732) IRIS BUILD SRL, BULEVARDUL

PIPERA NR. 1, IA CORP
A, PARTER, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

R IRIS RESIDENCE

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.11.01

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

36. Afaceri imobiliare, managementul
apartamentelor, închirierea apartamentelor,
închirierea bunurilor imobiliare, management
imobiliar, colectarea chiriilor.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.

───────

(210) M 2019 08421
(151) 25/11/2019
(732) CIPRIAN-CLAUDIU MUREA, STR.

ARGEŞULUI NR. 64, JUD. MURES,
REGHIN, MUREȘ, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. POLONĂ NR. 115, BL.
15, SC. A, APT. 19, SECTOR
1 , BUCURESTI, 010497,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AMORA HUMAN
HAIR EXTENSIONS

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25

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

35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor terţi,
în special extensii de păr, meşe de păr, produse
de întreţinere şi înfrumuseţare (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în cadrul
unor magazine, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, servicii de vânzări online,
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
servicii de agenţii de import-export, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
prezentarea produselor în medii de comunicare
pentru retail.

───────

(210) M 2019 08423
(151) 25/11/2019
(732) SC METROPOLIS SRL, ALEEA

TUDOR NECULAI NR. 17, BL. 943,
SC. E, AP. 13, JUDEŢUL IAŞI, IASI,
ROMANIA

(540)
PROGRESSIVE MINDS

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
42. 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.

───────
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(210) M 2019 08424
(151) 25/11/2019
(732) KEYDESIGN TEMPLATES S.R.L.,

STR. PENEŞ CURCANU NR. 2
BIS, AP. 14, JUD. VRANCEA ,
FOCŞANI, VRANCEA, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL ,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ET. 1, BIROU 1.02, SECTOR 5
, BUCUREŞTI, 050726 ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

keydesign

(531) Clasificare Viena: 27.05.08; 27.05.17;
27.05.25

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

9. Software, software de calculator descărcabil,
software de dezvoltare a unui site web, software
de calculatoare pentru comerț electronic,
software de calculator pentru crearea de
site-uri web dinamice, modele de design
grafic descărcabile, şabloane descărcabile
pentru crearea de prezentări audiovizuale,
software informatic destinat utilizării în crearea
şi elaborarea de site-uri web, grafică
digitală (software descărcabil), programe de
calculatoare (software descărcabil), software
pentru telefoane mobile, software şi aplicații
pentru dispozitive mobile.

───────

(210) M 2019 08425
(151) 25/11/2019
(732) UMBRELLACONCEPT SRL,

STR. REPUBLICII NR. 12, JUD.
DAMBOVITA, PUCIOASA, 135400,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

MAKAB

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.13.25

(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.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────



ERATA 
 
Referitor la depozitul nr. M2019/008254, publicat în data de 26.11.2019, 
mentionam ca dintr-o eroare materiala, unul dintre solicitati a fost omis de la 
publicare, si astfel solicitantii cererii de marca sunt: 
 
CRISTINA NISIPASU, Aleea Teisani nr. 75A, sector 1, 014034, BUCURESTI, RO  
 
   COSMIN NISIPASU, Aleea Teisani nr. 75A, sector 1, 014034, BUCURESTI, RO 


