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Cereri Mărci publicate în 05/02/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2018 07942

(151)
29/01/2019

(732)
GRAND PROTECTION
SECURITY SRL

(540)
GRAND PROTECTION
SECURITY

2 M 2019 00063

29/01/2019

CHINA TOBACCO HUNAN
INDUSTRIAL CO., LTD.

NISE

3 M 2019 00161

29/01/2019

DANIEL ALEXANDRU
MANTOIU

RFAM ZOO GRUP

4 M 2019 00351

29/01/2019

Vistare S.R.L.

Family Delice

5 M 2019 00366

29/01/2019

CATALIN HOSU

DEVA750

6 M 2019 00466

29/01/2019

ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
DRAG RACING EVENTS

ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV
DRAG RACING EVENTS

7 M 2019 00492

29/01/2019

ASOCIAȚIA TĂRÂMUL
CUNOAȘTERII

Tărâmul Cunoașterii

8 M 2019 00493

29/01/2019

SC INTELLIGENT IT SRL

ContaBILL

9 M 2019 00494

29/01/2019

LASZLO NEMES

NMS QUALITY DEFENCE
SERVICES

10 M 2019 00495

29/01/2019

DAVID GEORGE PUSCASU

ethic

11 M 2019 00496

29/01/2019

SC Elastoffice România SRL

rabarburaERP cu ADN organic

12 M 2019 00497

29/01/2019

S.C. INFLOOR VEST 2012
S.R.L.

INFLOOR VEST Soluţii complete
de pardoseli

13 M 2019 00498

29/01/2019

HOREA PETRU CRIŞAN

Sahara Narghile Cafe Since
2008

14 M 2019 00499

29/01/2019

SC RUPI FUN & HOLIDAY SRL STÂNCA ŞOIMILOR

15 M 2019 00500

29/01/2019

FLORIN CASIAN SERBAN

g Gazetofon HÂRTIE DE
DESPACHETAT

16 M 2019 00501

29/01/2019

FUNDATIA CALEA GRIVITEI

FESTIVALUL OUĂLELOR DE
PAŞTE

17 M 2019 00502

29/01/2019

SC OLIVE STUDIO SRL

OliveStudio

18 M 2019 00503

29/01/2019

ASOCIATIE KALOTASZEG NTE MERA

19 M 2019 00504

29/01/2019

SC MOGYI ROMANIA SRL

mogyi RONȚĂIE.
SĂRBĂTOREȘTE.
SHAREUIEȘTE.

20 M 2019 00505

29/01/2019

ANDRIES-VASILE CEUCA

EST 2019 FUEL BY ACE

21 M 2019 00506

29/01/2019

SC MOGYI ROMANIA SRL

mogyi RONȚĂIE. IUBEȘTE.
DĂRUIEȘTE.

22 M 2019 00507

29/01/2019

Ernest Hadrian Böhm

MISS INTERNATION

2
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
23 M 2019 00508

(151)
29/01/2019

(732)
Ernest Hadrian Böhm

(540)
FRUMOASA ROMÂNIEI

24 M 2019 00509

29/01/2019

Ernest Hadrian Böhm

MISS ONELIFE

25 M 2019 00510

29/01/2019

SC GRAND EMERALD SRL

Dr Scallo For a healthy choice

26 M 2019 00511

29/01/2019

HALAK FERAS
BATGI MUSTAFA

SLN

27 M 2019 00512

29/01/2019

DELIA GABRIELA DUMBRAVA
ERSILIA CĂLINA ALEXA
DESPINA MARIA BORDEAN
AURICA BREICA BOROZAN
BOTĂU DORICA
MĂRIOARA DRUGĂ
NICOLETA-GABRIELA
HĂDĂRUGĂ
CORINA DANA MIŞCĂ
CAMELIA MOLDOVAN
VIORICA-MIRELA POPA
DIANA NICOLETA RABA
DUCU SANDU STEF

HAIR 10 TONIC

28 M 2019 00514

29/01/2019

Marinela Ivanescu

OVOIMUNODIGEST

29 M 2019 00515

29/01/2019

ADINA CAMELIA GAL

Asociaţia Aici pentru Tine

3
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(511)

M 2018 07942
29/01/2019
GRAND PROTECTION SECURITY
SRL, COMUNA IVEŞTI, STR.
EREMIA GRIGORESCU, NR.
389, JUD. GALAŢI, SAT IVEŞTI,
GALAȚI, ROMANIA
APOSTOL SALOMIA P.F.A., STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, ET. 3, AP. 54, GALAŢI, 800333

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00161
29/01/2019
DANIEL ALEXANDRU MANTOIU,
SAT RAHOVA NR. 57B, JUDEȚUL
PRAHOVA, COMUNA PODENII
NOI, PRAHOVA, ROMANIA

GRAND PROTECTION
SECURITY

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 00063
29/01/2019
CHINA TOBACCO HUNAN
INDUSTRIAL CO., LTD., STR.
SECTION 3, WANJIALI MIDDLE
ROAD, HUNAN DISTRICT, NR.188,
CHANGSHA, HUNAN, CHINA
CABINET INDIVIDUAL CLAUDIU
FERARU, STR. AGRICULTORI
NR. 87, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

NISE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 24.17.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Tutun și înlocuitori de tutun, ţigări și trabucuri,
ţigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

RFAM ZOO GRUP
(531)

Clasificare Viena: 03.01.08; 03.05.01;
03.07.15; 02.09.01; 02.09.04; 02.09.14;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:roșu, albastru, maro
deschis, maro închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
sau animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
29/01/2019

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 00351
29/01/2019
Vistare S.R.L., STRADA:
PLUGARILOR, NUMAR: 1, JUDEŢ
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430306, MARAMUREȘ, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR. 12, AP. 3, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

Family Delice
(531)

Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 26.01.18
(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, alb, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate.
30. Orez, paste făinoase și tăieței, făină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00366
29/01/2019
CATALIN HOSU, BLVD. DECEBAL,
BL. 15, SC. G, ET. 7, AP. 68,
JUDEȚUL HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

DEVA750
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 07.01.24
(591) Culori revendicate:verde, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(540)

M 2019 00466
29/01/2019
ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
DRAG RACING EVENTS, STR.
I.L. CARAGIALE NR. 27, JUDEŢ
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV
DRAG RACING EVENTS

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
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)

(740)

(540)

M 2019 00492
29/01/2019
ASOCIAȚIA TĂRÂMUL
CUNOAȘTERII, STRADA OITUZ,
NUMAR 20B, JUDEŢ ILFOV,
POPEŞTI LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA
LUPSA SI ASOCIATII SCPPI
, CALEA 13 SEPTEMBRIE
NR. 90, ET. 1, BIROUL 1.02,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Tărâmul Cunoașterii
(531)

Clasificare Viena: 18.05.10; 27.05.17;
29.01.15
(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
negru, portocaliu, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație muzicală, educație religioasă,
educație fizică, educație sportivă, educație
preșcolară, educație și instruire, educație în
domeniul lingvistic, educație, divertisment și
sport, servicii specifice școlilor (educație),
servicii de educație tehnologică, educație în
domeniul științei informaticii, tabere de vară
(divertisment și educație), servicii de educație,
instruire și divertisment, furnizare de pregătire,
educație și îndrumare, servicii furnizate de
grădinițe (educație sau divertisment), organizare
de cursuri prin metode de educație deschisă,
creșe (educație), prestarea de servicii de
divertisment educativ pentru copii în centre
after-school, servicii educative oferite de școli,
servicii educaționale pentru copii, servicii de
divertisment pentru copii, servicii educative
pentru dezvoltarea aptitudinilor intelectuale ale
copiilor, instruire pentru părinți cu privire la
creșterea copiilor, mentorat educațional pentru
copii de vârstă școlară (educaţie), servicii de
învățământ preșcolar (educaţie), servicii școlare,
cursuri școlare legate de sprijinul educațional,
servicii școlare pentru predarea de limbi străine.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 00493
29/01/2019
SC INTELLIGENT IT SRL, STR.
ACILIU NR. 22, JUDEŢUL SIBIU,
SIBIU, 550144, ROMANIA
APPELLO BRANDS, STR.
ȘOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6., SIBIU, 550311, ROMANIA

ContaBILL

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginilor sau datelor, suporturi
media înregistrate și descărcabile, software
de calculator, suporturi media digitale sau
analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, calculatoare și dispozitive periferice
de calculator, aplicaţii mobile, aplicaţii software,
aplicaţii pentru circuite specifice integrate,
aplicaţii software pentru telefoanele mobile,
aplicaţii software de calculator, descărcabile,
aplicaţii software descărcabile pentru telefoane
inteligente, aplicaţii software pentru televizoare,
aplicaţii de servicii de cloud computing, aplicaţii
de servicii de reţele sociale prin internet, aplicaţii
descărcabile destinate utilizării cu dispozitive
mobile,
comparatoare, computere tip notebook, drivere
pentru software, instrucţiuni şi operare şi
utilizare stocate în format digital pentru
calculatoare şi software de calculator, îndeosebi
pe dischete sau cd-rom-uri ori alte suporturi
electronice, medii de date optice, pachete de
software de calculator (programe), platforme
magnetice pentru software, programe de
jocuri pe computer, programe înregistrare
operate pe computere, programe pentru
computer (software descărcabil), publicaţii
electronice descărcabile, programe de operare a
computerului înregistrate, software (programe),
softuri educative, software pentru jocuri,
software de comunicaţii, software video
interactiv, software de calculator, software
de decodare, suporturi magnetice pentru
software, software de reprezentare tabelară,
software pentru comprimarea datelor, software
de realitate virtuală, software de calculator
pentru codificare, software de grafică pe
calculator, software de prelucrare a datelor,
software înregistrat pentru computere, software
de calculator pentru crearea de site-uri web
dinamice, software de calculator folosit ca
interfaţă de programe a aplicaţiei (API), software
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pentru îmbunătăţirea posibilităţilor audiovizuale
ale aplicaţiilor multimedia şi anume integrarea de
text, sunet, grafice, imagine, fixe şi animate
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
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.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 00494
29/01/2019
LASZLO NEMES, STRADA
MARASTI, NUMAR 32, AP.1,
JUDEŢ MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
MUREȘ, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ, NR. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 00495
29/01/2019
DAVID GEORGE PUSCASU, STR.
CRIȘUL REPEDE NR. 34, BL.
1, ET. 1, AP. 13, JUDEŢ ILFOV,
BRAGADIRU, ILFOV, ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 11-12,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011941,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ethic
(531)

Clasificare Viena: 02.09.04; 27.05.01;
27.05.07; 26.15.01; 29.01.14
(591) Culori revendicate:alb, negru, bleu,
bleumarin
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

NMS QUALITY
DEFENCE SERVICES
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 24.01.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.
───────

(540)

M 2019 00496
29/01/2019
SC Elastoffice România SRL,
STRADA GHEORGHE DOJA,
NUMAR 111A, JUDEŢ MUREŞ,
TÂRGU MUREŞ, MUREȘ,
ROMANIA

rabarburaERP cu ADN organic
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17
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(591)
(511)

Culori revendicate:verde deschis, negru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicații (programe) de birou și de
întreprindere, software de gestiune financiară,
software de contabilitate, software de calculator
pentru scanarea imaginilor și a documentelor,
software de administrare de afaceri.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00497
29/01/2019
S.C. INFLOOR VEST 2012 S.R.L.,
SAT. BERGSAU MARE, NR.
307, CAMERA 3, JUDEŢ TIMIŞ,
SACALAZ, TIMIȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

Sahara Narghile
Caffe Since 2008

INFLOOR VEST Soluţii
complete de pardoseli
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.13; 26.04.01
(591) Culori revendicate:negru, maro, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, regruparea în avantajul terţilor a
produselor din domeniul pardoselilor (exceptând
transportul lor), permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod.
37. Servicii de montaj, reparaţii şi întreţinere în
domeniul pardoselilor.
───────

M 2019 00498
29/01/2019
HOREA PETRU CRIŞAN, STR.
SALCÂMILOR NR. 15C, BL. PB142,
ET. 2, AP. 9, JUDEŢ BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.01.01; 10.01.12
(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)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00499
29/01/2019
SC RUPI FUN & HOLIDAY SRL,
STR. TISZAS NR. 41, JUDEŢUL
HARGHITA, BĂILE TUŞNAD,
917138, HARGHITA, ROMANIA

STÂNCA ŞOIMILOR

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00500
29/01/2019
FLORIN CASIAN SERBAN, STR.
MIHAI VITEAZU NR. 55, JUDEŢUL
BISTRIŢA-NĂSĂUD, BISTRIŢA,
420180, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

g Gazetofon HÂRTIE
DE DESPACHETAT
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.25
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Ziare, hârtie de ziar, publicaţii imprimate,
publicaţii educative, publicaţii periodice, reviste
(publicaţii periodice), publicaţii promoţionale,
afişe tipărite din hârtie, afişe publicitare
tipărite, broşuri, buletine de ştiri (materiale
tipărite), buletine informative (materiale tipărite),
fişe cu informaţii (papetarie), papetarie
imprimată, pliante (tipărituri), pliante informative
tipărite, publicaţii periodice, periodice tipărite,
publicaţii imprimate în domeniul calculatoarelor,
publicaţii periodice tipărite în domeniul artelor
figurative, publicaţii periodice tipărite în
domeniul dansului, publicaţii periodice tipărite
în domeniul filmelor, publicaţii periodice tipărite
în domeniul teatrului, publicaţii periodice tipărite
în domeniul turismului, rapoarte tipărite, reviste
ca suplimente la ziare, reviste bulevardiere cu
desene, reviste pentru fani, reviste profesionale,
reviste generaliste, reviste distribuite în avioane,
reviste de muzică, reviste de călătorii, reviste
de calculatoare, reviste de benzi desenate,
reviste cu programul TV, reviste cu postere,
reviste care conţin jocuri video şi pe
calculator, ziare cotidiene, tipărituri sub formă
de imagini, tipărituri, fotografii, cărţi, afişe

(postere), suporturi din hârtie sau carton
pentru afişe, calendare, buletine (materiale
tipărite), broşuri tipărite, caricaturi de ziar
(materiale tipărite), carnete cu informatii, carduri
educative, carnete de notiţe pentru reporteri,
cărţi de adrese, cataloage, cursuri tipărite,
coperte (coperţi) de reviste, colaje, felicitări,
fişe pentru sintetizarea informaţiilor (papetărie),
fluturaşi publicitari, foi tipărite cu informaţii,
formulare (imprimate), fotografii imprimate,
fotografii înrămate şi neînrămate, jurnale,
invitaţii, ghiduri de studiu, ghiduri tipărite, grafice
tipărite, hărţi rutiere, imprimeuri cu desene
animate, indicatoare publicitare din hârtie,
jurnale (articole tipărite), jurnale comerciale
(tipărituri), lecţii tipărite, lucrări de artă din
hârtie, manuale de instrucţiuni pentru educaţie,
manuale didactice, manuale tipărite, material
promotional imprimat, materiale de instruire
tipărite, materiale de predare tipărite, materiale
educative şi didactice, materiale tipărite pentru
instruire, panouri publicitare tipărite, din hârtie,
panouri publicitare tipărite, din carton, panouri
publicitare din hârtie, panouri publicitare din
carton, panouri indicatoare din hârtie sau carton,
orare tipărite, monografii tipărite, modele tipărite,
meniuri, programe tipărite, programe pentru
diferite evenimente, programe de studii tipărite,
programe de procesare a datelor în formă
imprimată, postere din hârtie, pliante tipărite,
prospecte tipărite, reclame tipărite, reproduceri
grafice, reproduceri fotografice, reproduceri de
artă grafică, reviste de strategie pentru jocuri
video, reviste juridice, reviste medicale, reviste
în domeniul jocurilor şi jocurilor de noroc,
role de hârtie pentru înregistrarea continuă de
date (materiale tipărite), scrisori de informare,
tichete (bilete), articole de papetărie şi accesorii
educative, hârtie şi carton, materiale şi mijloace
pentru decorare şi artă, produse de imprimerie.
35. Distribuirea de materiale publicitare, de
marketing şi materiale promoţionale, prezentări
de produse şi servicii de afişare a produselor,
servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
publicitate, marketing şi promovare, servicii de
cumpărare de media, servicii de pregătire şi
realizare de planuri şi concepte media şi de
publicitate, servicii de publicitate şi de marketing
furnizate prin mijloacele de media socială,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
prezentare de produse, prezentare de bunuri
şi servicii, prezentare de bunuri şi servicii prin
mijloace electronice, de asemenea în beneficiul
aşa-ziselor servicii de achiziţii prin intermediul
televiziunii şi la domiciliu, prezentare de produse
în scopuri promoţionale, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
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vânzarea cu amănuntul, agenţii de publicitate,
campanii de marketing, actualizarea
informaţiilor publicitare într-o bază de date
computerizată, servicii de relaţii cu publicul,
servicii de târguri comerciale şi de expoziţii
comerciale, compilare de anunţuri publicitare
pentru utilizare pe Internet, concepere de
broşuri publicitare, concepere de fluturaşi
publicitari, concepere de material publicitar,
creare de texte publicitare, dezvoltare de
campanii promoţionale, dezvoltare de strategii şi
concepte de marketing, furnizare de informaţii
de marketing prin siteuri web, marketing
pe Internet, marketing promoţional, marketing
în cadrul publicării de software, optimizarea
traficului site-urilor web, pregătire de campanii
publicitare, pregătire de documente publicitare,
promovare online de reţele informatizate şi
pagini web, promovarea afacerii (publicitate),
promovare de produse şi servicii pentru terţi,
publicitate, promovarea comercială, publicarea
de broşuri publicitare, publicare de texte
publicitare, publicare electronică de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
servicii de agenţie de marketing, redactare de
texte publicitare, publicitate şi marketing, servicii
de comunicare cu ajutorul bloggerilor, servicii
de anunţuri în scopuri publicitare, servicii de
corelare a reţelelor de publicitate online pentru
conectarea persoanelor din publicitate la siteuri web, servicii de grafică publicitară, servicii
de identitate corporativă, servicii de marketing,
servicii de promovare (merchandising), servicii
de marketing comercial, servicii de publicitate
în presă, servicii de publicitate furnizate
pe Internet, servicii de publicitate digitală,
servicii de promovare şi publicitate, servicii de
promovare, servicii de prezentare a produselor
către public, închirieri de spaţiu publicitar pe
Internet, servicii de comenzi online, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice şi de înfrumuseţare,
servicii online de prelucrare de date, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la jucării, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de voiaj, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
genţi de mână, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
servicii de publicitate şi marketing online, servicii

de informaţii comerciale furnizate online prin
Internet sau o reţea globală de calculatoare,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de tranzacţii comerciale
pentru alte persoane prin intermediul shop-urilor
online, servicii de oferte pentru licitaţii online
în numele terţilor, închiriere de spaţiu publicitar
online, furnizare de informaţii comerciale din
baze de date online, difuzare de anunţuri
publicitare prin reţele de comunicaţii online,
servicii de informaţii comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
Internet, închiriere spaţiu publicitar, închirierea
minutelor publicitare şi a presei.
41. Publicare şi reportaje (servicii prestate de
reporteri), servicii educative, de divertisment
şi sportive, educaţie, divertisment şi sport,
traducere şi interpretare, consultanţă editorială,
corectare (editare) de manuscrise, distribuire
de ştiri pentru industria audiovizuală, editare
de materiale tipărite care conţin poze, altele
decât cele de uz publicitar, editare de publicaţii,
editare de texte scrise, editare de texte scrise,
cu excepţia textelor publicitare, furnizare de
publicaţii dintr-o reţea globală de calculatoare
sau de pe internet care pot fi consultate,
furnizare de publicaţii electronice, furnizare
de publicaţii electronice (care nu se pot
descărca), furnizare de publicaţii electronice
dintr-o reţea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, furnizare de publicaţii
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, furnizare de publicaţii on-line, furnizare
online de reviste cu articole pe teme generale
care nu pot fi descărcate, furnizarea de informaţii
referitoare la activitatea editorială, furnizarea de
publicaţii electronice, care nu pot fi descărcate,
închiriere de reviste, microeditare, publicare
de anuare, publicare de afişe, publicare
de anuare imprimate (de tip Pagini Aurii),
publicare de broşuri, publicare de buletine
informative, publicare de cataloage, închiriere
de ziare şi reviste, publicare de materiale
şi publicaţii tipărite, publicare de materiale
tipărite, altele decât textele publicitare, publicare
de materiale tipărite în format electronic pe
internet, publicare de materiale tipărite în format
electronic, publicare de materiale educative
tipărite, publicare de texte, altele decât textele
publicitare, publicare de texte şi imagini, inclusiv
în format electronic, altele decât cele în
scopuri publicitare, publicare de texte educative,
publicare de texte muzicale, publicare de reviste
pe internet, publicare de reviste, publicarea de
fotografii, publicare multimedia, publicarea de
materiale multimedia online, redactarea de texte,
altele decât cele publicitare, scriere şi publicare
de texte, cu excepţia textelor publicitare, servicii
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de agenţie literară, servicii de consultanţă
privind publicarea revistelor, servicii de editare,
producţie audio, video şi multimedia şi fotografie,
servicii educative şi de instruire, activităţi
culturale, activitţ.i de divertisment, sportivi şi
culturale, servicii de bibliotecă şi închiriere
de produse media, furnizare de informaţii
online referitoare la mijloace media audio şi
vizuale, divertisment pe internet, furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
publicare online de ziare electronice, furnizare de
imagini online nedescărcabile, furnizare de poze
online nedescărcabile, servicii de
divertisment furnizate prin transmisii continue
online, publicare de recenzii online în domeniul
divertismentului, publicare de cărţi şi periodice
electronice online, informaţii cu privire la
divertisment furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, furnizarea de
tutoriale online, furnizarea de instruire online,
furnizare de informaţii despre divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără fir
şi online, furnizare de cursuri de instruire online,
publicare de cărţi, reviste, almanahuri şi jurnale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2019 00501
29/01/2019
FUNDATIA CALEA GRIVITEI,
BD. NICOLAE BĂLCESCU NR.
32-34, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

FESTIVALUL
OUĂLELOR DE PAŞTE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00502
29/01/2019
SC OLIVE STUDIO SRL, B-DUL
GENERAL MAGHERU NR. 5, JUD
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

OliveStudio
(531)

Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.02;
29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru (RGB
3288fe), negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicaţii software pentru web, software pentru
aplicaţii web şi servere, software de dezvoltare a
unui site web, software pentru server web.
42. Creare de pagini web, proiectare de pagini
web, programare de pagini web, proiectare
de portaluri web, găzduire de portaluri web,
design de site-uri web, programare de pagini
web personalizate, întreţinere de site-uri web,
proiectare de site-uri web, creare şi întreţinere
de pagini web, construire şi întreţinere de pagini
web, consultanţă în materie de design web,
servicii de dezvoltare de pagini web, dezvoltare
de pagini web pentru terţi, servicii pentru testarea
utilizabilităţii paginilor web, servicii de proiectare
de pagini web, gestionare de pagini web pentru
terţi, crearea şi întreţinerea site-urilor web pentru
terţi, design de pagini principale şi pagini web,
proiectare de pagini web în scopuri publicitare,
creare, proiectare şi întreţinere de pagini web,
găzduire de pagini web pe internet (hosting),
proiectare, creare şi programare de pagini web,
găzduire de site-uri web pentru terţi, consultanţă
în materie de design de pagini web, servicii
de proiectare şi creare de pagini web, servicii
de creare de pagini web de Internet, găzduirea
unui site web online pentru crearea şi găzduirea
de micro site-uri web pentru afaceri, crearea şi
proiectarea de pagini web pentru terţi, proiectare
grafică pentru compilare de pagini web pe
Internet, proiectare de pagini principale şi de
site-uri web, programare de software pentru
dezvoltare de site-uri web, proiectare şi design
grafic pentru crearea site-urilor web, proiectare
şi creare de pagini principale şi pagini web,
creare şi design de site-uri web pentru terţi,
creare şi întreţinere de site-uri (pagini web)
pentru terţi, proiectare şi implementare de pagini
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web în reţea pentru terţi, crearea şi întreţinerea
de site-uri web pentru telefoane mobile, creare
şi întreţinere de site-uri web pentru telefoane
mobile.

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00503
29/01/2019
ASOCIATIE KALOTASZEG NTE,
STR. VIOLETELOR NR. 16,
JUDEŢUL CLUJ, HUEDIN, CLUJ,
ROMANIA

(540)

M 2019 00504
29/01/2019
SC MOGYI ROMANIA SRL,
STR. SINTUHALM NR. 31 A,
JUDEŢUL HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

mogyi RONȚĂIE.
SĂRBĂTOREȘTE.
SHAREUIEȘTE.
(531)

MERA
(531)

Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.02;
27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, divertisment, activităţi sportive şi
culturale.
───────

Clasificare Viena: 03.05.01; 08.07.11;
26.04.01; 26.01.03; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15
(591) Culori revendicate:roșu, verde, alb,
portocaliu, bleu, negru, fucsia, galben,
violet
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Uleiuri industriale și unsori, ceară, lubrifianți,
compoziții pentru absorbția, umezirea și legarea
prafului, combustibili și surse de iluminat,
lumânări și fitile pentru iluminat.
29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte și produse lactate, uleiuri
și grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, tapioca și sago, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere brute și neprocesate, grăunțe și
semințe brute și neprocesate, fructe și legume
proaspete, ierburi proaspete, plante și flori
naturale, bulbi, puieți și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale, malț.
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35. Publicitate,

managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratarea materialelor.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00506
29/01/2019
SC MOGYI ROMANIA SRL,
STR. SINTUHALM NR. 31 A,
JUDEŢUL HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

M 2019 00505
29/01/2019
ANDRIES-VASILE CEUCA, STR.
COSTACHE NEGRUZZI NR. 34,
JUDEȚUL PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

mogyi RONȚĂIE.
IUBEȘTE. DĂRUIEȘTE.
(531)

EST 2019 FUEL BY ACE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.07.01; 27.07.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară, servicii de cafenea, servicii
de bar, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare și băuturi, închirierea sălilor
de ședințe, servicii de restaurant, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar).
───────

Clasificare Viena: 26.04.01; 26.01.03;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 05.05.18;
05.05.21; 02.09.01; 09.01.07
(591) Culori revendicate:roșu, verde, alb,
portocaliu, bleu, negru, fucsia
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Uleiuri industriale și unsori, ceară, lubrifianți,
compoziții pentru absorbția, umezirea și legarea
prafului, combustibili și surse de iluminat,
lumânări și fitile pentru iluminat.
29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte și produse lactate, uleiuri
și grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, tapioca și sago, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere brute și neprocesate, grăunțe și
semințe brute și neprocesate, fructe și legume
proaspete, ierburi proaspete, plante și flori
naturale, bulbi, puieți și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale, malț.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
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39. Transport,

ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratarea materialelor.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00507
29/01/2019
Ernest Hadrian Böhm, STR.
POMILOR NR. 6, JUDEȚUL
HUNEDOARA, HUNEDOARA,
HUNEDOARA, ROMANIA

MISS INTERNATION

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, furnizare de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00508
29/01/2019
Ernest Hadrian Böhm, STR.
POMILOR NR. 6, JUDEȚUL
HUNEDOARA, HUNEDOARA,
HUNEDOARA, ROMANIA

───────

(540)

(540)

M 2019 00509
29/01/2019
Ernest Hadrian Böhm, STR.
POMILOR NR. 6, JUDEȚUL
HUNEDOARA, HUNEDOARA,
HUNEDOARA, ROMANIA

MISS ONELIFE

M 2019 00510
29/01/2019
SC GRAND EMERALD SRL, STR.
PICTOR DANIEL C. ROSENTHAL
NR. 10, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Dr Scallo For a healthy choice

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

FRUMOASA ROMÂNIEI

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

(210)
(151)
(732)

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00511
29/01/2019
HALAK FERAS, STR. DRUMUL
INTRE VII NR. 19, CORP H, AP.
H41, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
BATGI MUSTAFA, STR. AVRAM
IANCU NR. 9, JUDEȚUL ILFOV,
SAT DOBROIESTI, ILFOV,
ROMANIA

SLN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,

orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină 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).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2019 00512
29/01/2019
DELIA GABRIELA DUMBRAVA
, INTRAREA ROMA NR. 1, BL.
1, SC. B, ET. 1, AP. 5, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA , 300560 ,
TIMIȘ, ROMANIA
ERSILIA CĂLINA ALEXA, STR.
LETEA NR. 4, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300503, TIMIȘ,
ROMANIA
DESPINA MARIA BORDEAN,
STR. MUREȘ NR. 2, SC. G, AP.
1, JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIŞOARA,
300422, TIMIȘ, ROMANIA
AURICA BREICA BOROZAN ,
CALEA TORONTALULUI NR. 10,
SC. A, ET. 3, AP. 18, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA , 300628 ,
TIMIȘ, ROMANIA
BOTĂU DORICA, CALEA
BOGDĂNEŞTILOR NR. 8, AP. 2,
JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300392, ROMANIA
MĂRIOARA DRUGĂ , STR. ION
IONESCU DE LA BRAD NR. 5,
JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA ,
300255, TIMIȘ, ROMANIA
NICOLETA-GABRIELA
HĂDĂRUGĂ, LOC SANANDREI
NR. 757, JUD. TIMIS, SANANDREI,
307375, TIMIȘ, ROMANIA
CORINA DANA MIŞCĂ, STR.
MUREŞ NR. 32, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300503, TIMIȘ,
ROMANIA
CAMELIA MOLDOVAN, STR.
PLOPILOR NR. 33, JUD. TIMIŞ,
RECAS, 307340, TIMIȘ, ROMANIA
VIORICA-MIRELA POPA, STR.
BĂTRÂNĂ NR. 112A, JUD. TIMIȘ,
SÂNANDREI, TIMIȘ, ROMANIA
DIANA NICOLETA RABA, STR.
SIMFONIEI NR. 40, JUDEȚUL
TIMIȘ, DUMBRĂVIŢA, 307170,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

DUCU SANDU STEF, STR.
AMFOREI NR. 8E, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300291, TIMIȘ,
ROMANIA

HAIR 10 TONIC
(531)

Clasificare Viena: 05.03.11; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Loțiuni tonice pentru păr.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00514
29/01/2019
Marinela Ivanescu, STR. STEAUA
ROȘIE NR. 31F, BL. F, AP. 4,
JUD. ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

OVOIMUNODIGEST

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente alimentare.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 00515
29/01/2019
ADINA CAMELIA GAL, STR. 1
MAI NR. 43, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, 500177, BRAȘOV,
ROMANIA
APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

Asociaţia Aici pentru Tine
(531)

Clasificare Viena: 26.11.12; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13
(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

