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Cereri Mărci publicate în 05/04/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 02414 29/03/2019 DACO SERVICE PLUS SRL VELA ROMANIA

2 M 2019 02416 29/03/2019 SC INSTITUTUL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU APICULTURĂ SRL

APINUTRIENT

3 M 2019 02417 29/03/2019 POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 1 -
SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI

POLIȚIA ANIMALELOR
SECTOR 1 AM DECIS SĂ-I
PRETEJĂM !!!

4 M 2019 02418 29/03/2019 A10 BY ARTMARK SRL A10

5 M 2019 02419 29/03/2019 AGRO-SUD DESIGN SRL natural design

6 M 2019 02420 29/03/2019 Elena-Daniela Pandele Crăciun Vienez

7 M 2019 02421 29/03/2019 FLORIN FIŞCĂ klyp.ro BINE DE VĂZUT!

8 M 2019 02422 29/03/2019 HHO AGENT SRL HHO AGENT Centru
Decarbonizări Naţional

9 M 2019 02423 29/03/2019 S.C. EUROPARUS S.R.L. SECRET SIBERIAN
HANGOVER IS OVER

10 M 2019 02424 29/03/2019 S.C. HACIENDA CAFÉ S.R.L. THE BRASS

11 M 2019 02425 29/03/2019 ISAF-SOCIETATE
DE SEMNALIZARI SI
AUTOMATIZARI FEROVIARE
SA

isaf

12 M 2019 02426 29/03/2019 DAN GEORGESCU Hi PEER

13 M 2019 02427 29/03/2019 NICOLETA-CLAUDIA TOMA Romanian Fairy Tales

14 M 2019 02428 29/03/2019 AGENTIA BINILI INVINGE SRL Dobro Coffee

15 M 2019 02429 29/03/2019 Pleter's Business Management
SRL

brainbond

16 M 2019 02430 29/03/2019 VIRGIL MÂNDRU VALAHORUM PRIMUL VIN :
CULES DIN ZORI FERMENTAT
LEJER, MATURAT CU TIMP de
Răzvan Macici CREATOR DE
VINURI Anul: ....01.... METODA:
DIN SOARE, PĂMÂNT ȘI
DRAGOSTE DE VIN

17 M 2019 02431 29/03/2019 VIRGIL MÂNDRU VALAHORUM

18 M 2019 02432 29/03/2019 SC SIMBA INVEST SRL EXPERT LIQUIDS

19 M 2019 02433 29/03/2019 SAMUI PLAZA SRL GAIA

20 M 2019 02434 29/03/2019 INTEL CORPORATION INTEL AGILEX
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2019 02435 29/03/2019 GHEORGHIU MIHAI PLATFORMA CIVICĂ

ÎMPREUNĂ

22 M 2019 02436 29/03/2019 NEW RIDERS SRL NEW-SCHOOL.ACADEMY SKI
SNOWBOARD KITE

23 M 2019 02437 29/03/2019 ION FANDARAC SSR Societatea Scriitorilor din
România

24 M 2019 02438 29/03/2019 NICOLAE STOICA Ţuica de URSEI

25 M 2019 02439 29/03/2019 VERA WELLNESS SRL W WELLNESS CLUB

26 M 2019 02440 29/03/2019 EUROCLASS DESIGN SRL

27 M 2019 02441 29/03/2019 HOME & MORE CONCEPT SRL Home & MORE CONCEPT

28 M 2019 02442 29/03/2019 DINCARN PREST SRL CARMANGERIA PRAHOVEANĂ
CU BUCATE ROMÂNEŞTI

29 M 2019 02444 29/03/2019 KARINA BALAS UNIK HOUSE AGENTIE
IMOBILIARA

30 M 2019 02445 29/03/2019 DAN BALABAN SANDWICH GOURMET The
world of sandwiches

31 M 2019 02446 29/03/2019 SC ORIENT CERAMIC SRL
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(210) M 2019 02414
(151) 29/03/2019
(732) DACO SERVICE PLUS SRL,

CALEA VITAN NR. 289, SECTOR
3, BUCUREȘTI, 031295,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)
VELA ROMANIA

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

16. Publicaţii imprimate, reviste (publicaţii
periodice), publicaţii promoționale (tipărituri),
produse de imprimerie (tipărituri), publicații
promoționale, tipărite, publicații educative,
tipărite, publicații de reclame, tipărite, reviste
(publicații periodice).
35. Difuzarea de anunţuri publicitare, difuzarea
de materiale de reclamă, de marketing şi
publicitate, difuzarea de materiale publicitare
pentru terţi printr-o reţea de comunicaţii online
pe internet, furnizarea de spaţiu publicitar în
publicaţii periodice, ziare si reviste, furnizarea de
spaţii publicitare în medii electronice, închirierea
de materiale publicitare, închirierea spaţiilor
publicitare, marketing pentru evenimente,
organizarea de expoziţii și evenimente în
scopuri comerciale şi publicitare, organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
planificarea şi organizarea de târguri comerciale,
expoziţii şi prezentări în scopuri economice
sau publicitare, organizarea de programe de
fidelizare a clienţilor în scopuri comerciale
promoţionale sau publicitare, consultanţă privind
publicitatea în presă, prezentare de produse
în scop publicitar, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, pregătirea secţiunilor
publicitare, promovare, publicitate în reviste,
publicitate pentru produsele altor comercianţi
care dau posibilitatea clienţilor să vadă şi să
cumpere comod serviciile oferite de respectivii
comercianţi, publicitate şi marketing pentru
pagini web online, publicarea textelor publicitare,
publicitate online printr-o reţea informatizată
de comunicaţii, publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terţi prin reţele de
comunicaţii electronice, publicitate prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu publicaţii
electronice descărcabile, publicitate în presa

de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate în reviste, broşuri şi ziare, servicii
de consultanţă privind publicitatea, servicii de
publicitate în presă, pregătire de publicații
publicitare, servii de abonamente la publicații,
pentru terți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicații electronice descărcabile.
41. Publicare de reviste, furnizare online de
reviste cu articole pe teme generale care nu
pot fi descărcate, organizare de evenimente de
divertisment şi evenimente culturale, publicare
de calendare de evenimente, publicarea de
reviste pentru consumatori, organizare și
găzduire de ceremonii de decernare de
premii, editare de publicații, furnizare de
publicații electronice, furnizare de publicații
on-line, publicare multimedia a publicațiilor
electronice, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, servicii de publicare a
publicațiilor periodice și neperiodice, altele decât
textele publicitare, furnizare de publicații dintr-o
rețea globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, furnizare de publicații
electronice dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet, nedescărcabile, angajarea
de personalități sportive pentru evenimente
(servicii de reprezentanță), coordonare de
cursuri de instruire, de educație și de
pregătire pentru tineri și adulți, divertisment
sub formă de curse de iahturi, elaborare
de materiale educative, furnizare online de
reviste cu articole pe teme generale care
nu pot fi descărcate, furnizare de centre de
pregătire, furnizare de centre de recreere,
furnizare de cursuri de formare, furnizare de
cursuri de instruire, furnizare de informații
în materie de recreere, furnizare de servicii
recreative acvatice, iInstruire în navigare cu
vele, intervievarea personajelor contemporane
în scopuri educative, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri de divertisment,
organizare de activități sportive și competiții,
organizare de activități recreative, organizare
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizare și găzduire de ceremonii de
decernare de premii, organizare de competiții de
iahturi, organizare de conferințe, organizare de
curse de iahturi, organizare de curse sportive
în jurul lumii, organizare de festivaluri pentru
divertisment, organizare de gale, organizarea
turneelor sportive, publicare de calendare
de evenimente, publicarea de reviste pentru
consumatori, publicare multimedia de reviste,
jurnale și ziare, publicare multimedia de
materiale tipărite, publicarea de cataloage cu
informații turistice, nedescărcabile, organizare
de curse cu bărci cu vele.
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───────

(210) M 2019 02416
(151) 29/03/2019
(732) SC INSTITUTUL DE CERCETARE-

DEZVOLTARE PENTRU
APICULTURĂ SRL, BD.
FICUSULUI NR. 42, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 013975,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
APINUTRIENT

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

5. Suplimente alimentare pentru albine.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2019 02417
(151) 29/03/2019
(732) POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 1 -

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI, STR. PROMETEU
NR. 26, BL. 14G, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

POLIȚIA ANIMALELOR
SECTOR 1 AM DECIS

SĂ-I PRETEJĂM !!!

(531) Clasificare Viena: 03.01.08; 03.01.24;
03.01.28; 26.01.15; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
negru

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

43. Pensiune pentru animale, cantine pentru
animale.
44. Servicii spitalicești pentru animale, îngrijirea,
curățenia și creșterea animalelor, toaleta
animalelor.
45. Servicii juridice, servicii de cercetări
judiciare.

───────

(210) M 2019 02418
(151) 29/03/2019
(732) A10 BY ARTMARK SRL, STR.

C.A. ROSETTI NR. 5, CORP
A, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

A10

(531) Clasificare Viena: 27.07.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
inclusiv servicii de vânzare la licitație,
organizarea de expoziţii cu vânzare.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, inclusiv estimari
şi evaluări ale antichităților, operelor de artă,
bijuteriilor şi evaluare numismatică.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii
de instalaţii, inclusiv restaurarea mobilei,
restaurarea lucrărilor de arăa şi instrumentelor
muzicale.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, aranjamente de călătorie, inclusiv
ambalarea şi livrarea bunurilor.
40. Tratarea materialelor, inclusiv înrămarea
lucrărilor de artă.
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41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
inclusiv închirierea lucrărilor de artă şi servicii
culturale, educaționale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator,
inclusiv autentificarea lucrărilor de artă.

───────

(210) M 2019 02419
(151) 29/03/2019
(732) AGRO-SUD DESIGN SRL, STR.

GÂRLEI NR. 91, JUD. ILFOV,
COPĂCENI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

natural design

(531) Clasificare Viena: 05.03.11; 05.03.13;
05.03.14; 27.05.07; 27.05.12

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

44. Horticultură, grădinărit și amenajare
peisagistică, amenajare peisagistică de grădini
pentru terți, amenajare peisajistică, servicii de
arhitectură peisageră, consultanță referitoare la
peisagistică, design de grădină și peisagistic,
grădinărit peisagistic, întreținere de grădini.

───────

(210) M 2019 02420
(151) 29/03/2019
(732) Elena-Daniela Pandele, STR.

FAT-FRUMOS NR. 5, BL. P12,
SC. 2, ET. 2, AP. 48, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL.
17, SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 041256,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Crăciun Vienez

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

clase:
41. Organizare de spectacole ( concert ) de
muzică clasică cu specific vienez.

───────

(210) M 2019 02421
(151) 29/03/2019
(732) FLORIN FIŞCĂ, STR. PRINCIPALĂ

NR. 259, JUD. MUREŞ, COMUNA
AŢINTIŞ, MUREȘ, ROMANIA

(540)

klyp.ro BINE DE VĂZUT!

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

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
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38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.

───────

(210) M 2019 02422
(151) 29/03/2019
(732) HHO AGENT SRL, STR. EUDOXIU

HURMUZAKI NR. 27H, JUD. IAŞI,
IAŞI, 700540, IAȘI, ROMANIA

(540)

HHO AGENT Centru
Decarbonizări Naţional

(531) Clasificare Viena: 18.01.09; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

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

clase:
37. Reparații și întreținere de automobile.

───────

(210) M 2019 02423
(151) 29/03/2019
(732) S.C. EUROPARUS S.R.L., STR.

NICOLAE BĂLCESCU NR. 14, AP.
10, DEMISOL, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV

(540)

SECRET SIBERIAN
HANGOVER IS OVER

(531) Clasificare Viena: 03.01.04; 03.01.26;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.02

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 02424
(151) 29/03/2019
(732) S.C. HACIENDA CAFÉ S.R.L., SAT

VACANTA YONA BAZAR, SPAŢIUL
A1, PARTER, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)
THE BRASS

(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 02425
(151) 29/03/2019
(732) ISAF-SOCIETATE DE

SEMNALIZARI SI AUTOMATIZARI
FEROVIARE SA, CALEA GIULEŞTI
NR.14,SECTOR 6,, BUCUREŞTI,
782521, ROMANIA

(540)

isaf

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

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

6. Rame, relee, fişe neelectrice din metal,
dulapuri metalice cu aparataj SCB, cutii de
aparataj SCB din metal, echipamente pentru linia
de contact pe căile ferate electrificate şi anume

toate elementele de susţinere a liniei de contact
din metal.
9. Elemente componente ale instalaţiilor SCB şi
anume: semnale luminoase feroviare şi pentru
metrou, dulapuri cu aparataj SCB, tablouri intrare
şi distribuţie, cutii de aparataj SCB, instalaţii
pentru comanda automată a frânelor de cale
în triaj, instalaţii pentru cântărirea automată a
vagoanelor, instalaţii de afişaj electromecanic,
instalaţii automate de dirijare a circulaţiei rutiere
pentru identificarea automată a vagoanelor.
37. Montare şi punere în funcţiune a instalaţiilor
SCB şi TTR, cablarea reţelelor telefonice
feroviare, montarea instalaţiilor fixe (linii de
contact) pentru electrificarea căilor ferate.

───────

(210) M 2019 02426
(151) 29/03/2019
(732) DAN GEORGESCU, STR.

OLIMPULUI NR. 61, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 40197, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Hi PEER

(531) Clasificare Viena: 24.09.03; 27.05.01;
27.05.02

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

38. Furnizarea accesului la platforme pe
internet, furnizarea accesului utilizatorilor la
platforme pe internet, furnizarea accesului la
platforme sau portaluri pe internet, furnizarea
accesului la platforme pentru comerț electronic
pe internet.

───────
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(210) M 2019 02427
(151) 29/03/2019
(732) NICOLETA-CLAUDIA TOMA,

BULEVARDUL GARII NR. 20, AP.
31, JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
500218, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
Romanian Fairy Tales

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

16. Modele de broderie (șabloane de broderie),
semne de carte.

───────

(210) M 2019 02428
(151) 29/03/2019
(732) AGENTIA BINILI INVINGE SRL,

STR. VOIEVOD ALEXANDRU
MORUZZI NR. 1, CAM. 2, BL. A10,
SC. 2, ET. 6, AP. 63, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Dobro Coffee

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

30. Cafea, băuturi pe bază de cafea.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de catering, servicii de restaurant, servicii
de cafenea.

───────

(210) M 2019 02429
(151) 29/03/2019
(732) Pleter's Business Management

SRL , INTRAREA DIFUZORULUI,
NR.1, SECTOR 1, BUCURESTI,
010891, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

brainbond

(531) Clasificare Viena: 26.01.06; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
282 C)

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

7. Distribuitoare automate.
9. Aparate și instrumente științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare
(verificare), de siguranță (salvare) și didactice,
aparate și intrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor, suporți de înregistrare
magnetici, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate cu preplată, case înregistratoare,
mașini de calculat, echipamente pentru tratarea
informației și calculatoare, extinctoare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație
referitoare la acestea, servicii de analiză și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────
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(210) M 2019 02430
(151) 29/03/2019
(732) VIRGIL MÂNDRU, JUDEȚUL

PRAHOVA, COMUNA GURA
VADULUI, SAT GURA VADULUI
NR. 447, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

VALAHORUM PRIMUL VIN :
CULES DIN ZORI FERMENTAT

LEJER, MATURAT CU
TIMP de Răzvan Macici
CREATOR DE VINURI

Anul: ....01.... METODA:
DIN SOARE, PĂMÂNT
ȘI DRAGOSTE DE VIN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 24.17.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice, vinuri.

───────

(210) M 2019 02431
(151) 29/03/2019
(732) VIRGIL MÂNDRU, JUDEȚUL

PRAHOVA, COMUNA GURA
VADULUI, SAT GURA VADULUI
NR. 447, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)
VALAHORUM

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

33. Băuturi alcoolice, vinuri.
───────

(210) M 2019 02432
(151) 29/03/2019
(732) SC SIMBA INVEST SRL, STR.

REPUBLICII NR. 193, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, 600303, BACĂU,
ROMANIA

(540)

EXPERT LIQUIDS

(531) Clasificare Viena: 11.03.02; 27.05.01;
27.05.17; 01.15.15

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

35. Publicitate, administrație comercială.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────
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(210) M 2019 02433
(151) 29/03/2019
(732) SAMUI PLAZA SRL,

BULEVARDUL MARASESTI
NR. 42, BL. 1, SC. A, ET. 2, AP.
7, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GAIA

(531) Clasificare Viena: 03.05.03; 05.07.07;
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 29.01.14

(591) Culori revendicate:maro închis, maro
deschis, bej, alb, negru

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compactdiscuri,
DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii
care constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea

comunicărilor şi înregistrărilor scrise, precum şi
compilarea datelor matematice sau statistice,
servicii ale agenţiilor de publicitate şi servicii
precum distribuirea de prospecte, direct sau prin
poştă, sau distribuirea de eşantioane, publicitate
în legătură cu alte servicii, precum și cele
privind împrumuturile bancare sau publicitatea
prin radio.

───────

(210) M 2019 02434
(151) 29/03/2019
(732) INTEL CORPORATION, 2200

MISSION COLLEGE BOULEVARD
SANTA CLARA, CALIFORNIA
95052, STATELE UNITE ALE
AMERICII, STATELE UNITE ALE
AMERICII

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

(540)
INTEL AGILEX

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

9. Circuite integrate, ciurcuite integrate
programabile, semiconductori (fire electricitate).

───────

(210) M 2019 02435
(151) 29/03/2019
(732) GHEORGHIU MIHAI, STR.

CLUCERU UDRICANI NR. 1-3, BL.
106 A, SC. 2, AP. 26, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PLATFORMA
CIVICĂ ÎMPREUNĂ
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
(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.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.

───────

(210) M 2019 02436
(151) 29/03/2019
(732) NEW RIDERS SRL, STR. DR.

VASILE SAFTU NR. 5, JUDEŢ
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

NEW-SCHOOL.ACADEMY
SKI SNOWBOARD KITE

(531) Clasificare Viena: 23.01.01; 23.01.25;
16.03.13; 26.01.16; 26.01.18; 26.11.11

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

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

───────

(210) M 2019 02437
(151) 29/03/2019
(732) ION FANDARAC, BVD. NICOLAE

GRIGORESCU NR. 29A, SC. 2, ET.
2, AP. 38, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SSR Societatea
Scriitorilor din România

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 20.01.03;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

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

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

───────

(210) M 2019 02438
(151) 29/03/2019
(732) NICOLAE STOICA, STR.

PRINCIPALĂ NR. 94, COMUNA
VISINESTI, JUDEŢ DAMBOVITA,
SAT URSEIU, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)

Ţuica de URSEI
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(531) Clasificare Viena: 03.01.14; 19.01.01;
05.07.14; 01.05.23; 29.01.15; 06.03.05

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

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

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

(210) M 2019 02439
(151) 29/03/2019
(732) VERA WELLNESS SRL, STR.

CHIRISTIGIILOR NR. 46, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

W WELLNESS CLUB

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.21; 27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:bleumarin, gri
deschis

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

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

───────

(210) M 2019 02440
(151) 29/03/2019
(732) EUROCLASS DESIGN SRL, BLD.

PIPERA NR. 1-VIIIC, ET. 3, AP. 57,
JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.11.03; 26.11.12;
26.11.13

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

clase:
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curăţare, lână metalică:
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă.

───────
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(210) M 2019 02441
(151) 29/03/2019
(732) HOME & MORE CONCEPT SRL,

STR. EMIL RACOVIŢĂ NR. 39D,
VILA 2D, AP. D5, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

Home & MORE CONCEPT

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 12.01.10;
12.01.21; 27.05.01; 27.05.08

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

20. Mobilier.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
administrație comercială, servicii de comenzi
online (vânzare).

───────

(210) M 2019 02442
(151) 29/03/2019
(732) DINCARN PREST SRL,

STR. MIHAI VITEAZUL
NR. 571, COMUNA VALEA
CĂLUGĂREASCĂ, JUDEŢUL
PRAHOVA, SAT VALEA LARGĂ,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

CARMANGERIA
PRAHOVEANĂ CU

BUCATE ROMÂNEŞTI

(531) Clasificare Viena: 06.01.02; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.24

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

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

───────
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(210) M 2019 02444
(151) 29/03/2019
(732) KARINA BALAS, STR. CUZA

VODĂ NR. 1, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI,
700123, IAȘI, ROMANIA

(540)

UNIK HOUSE
AGENTIE IMOBILIARA

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2019 02445
(151) 29/03/2019
(732) DAN BALABAN, STR. DR.

NICOLAE TOMESCU NR. 7, ET.
1, AP. 2, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL ,
STR. GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV,
SNAGOV, ROMANIA

(540)

SANDWICH GOURMET
The world of sandwiches

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

clase:
30. Sandvișuri.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 02446
(151) 29/03/2019
(732) SC ORIENT CERAMIC SRL, STR.

I.GHE. DUCA NR.81, BL.L42, SC.A,
AP.10 JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) IRARDI CONSULTING SRL,
BUCUREȘTI, OP 53, CP 17,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040203,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 25.07.01; 26.11.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Plăci nemetalice pentru construcţii.

───────



 
 
 
 
 
 
 
 

 
ERATĂ 

 

 
 
 

Referitor la cererea cu nr. de depozit M 2019 02305 din 26/03/2019, mențiunea ”servicii de comerț cu 
licențe de film, televiziune și video” a fost încadrată eronat în clasa 45, aceasta aparținând clasei 35 
conform Clasificării de la NISA: 

 
Clasa 35: Marketing (cercetarea pieței); studii de piață; analiză de piață; consultanţă în conducerea şi 

organizarea afacerilor; intermedieri de afaceri comerciale pentru terţi; intermediere de contracte 

pentru terţi pentru achiziția şi vânzarea de bunuri; sondaje de opinie; cercetare în domeniul 

publicității; distribuție de produse în scopuri publicitare; promovarea vânzărilor (pentru terţi); 

închiriere de material publicitar; publicitate, în special publicitate radiofonică, televizată, 

cinematografică, imprimată, prin videotext, teletext şi internet; servicii de comerț cu scop publicitar, 

şi anume publicitate, relații publice (relatii publice) şi marketing; servicii de comenzi telefonice 

pentru teleshopping; publicare de materiale promoționale; producție de film publicitar; intermediere 

de filme publicitare; compilare, sistematizare şi actualizarea datelor în baza de date a calculatorului; 

gestiunea afacerilor comerciale; administraţie comercială; lucrări de birou; intermedierea de 

contracte (pentru terţi); intermedierea de abonamente pentru serviciile de telecomunicaţii (pentru 

terţi); publicitate, în special dezvoltare strategică şi planificarea campaniilor, management de proiect 

şi evenimente, şi anume planificare, supravegherea derularii şi realizarea de campanii, proiecte şi 

evenimente cu scop publicitar; organizare de târguri şi expoziţii în scopuri comerciale sau de 

publicitate; distribuire de cataloage şi prospecte publicitare; gestionare de fişiere informatice; 

preluare telefonică şi/sau computerizată de comenzi pentru oferte de cumpărături pe internet sau 

teleshopping; vânzări prin licitație, inclusiv prin internet; agenții de publicitate; concepție şi realizarea 

de prezentări şi de alte oferte informaționale cu scopuri publicitare şi comerciale şi pe internet, în 

alte rețele de date, în servicii online, precum şi prin tehnici multimedia; organizare şi realizare de 

prezentări multimedia în scopuri publicitare; dezvoltare de concepții de publicitate; publicitate pe o 

rețea de comunicare online electronică; dezvoltare şi creare de concepte publicitare; dezvoltare, 

concepție şi creare de concepte audiovizuale de comunicare, în scopuri publicitare; compunere şi 

publicare de texte publicitare; servicii de planificare pentru publicitate; publicarea de produse de 

imprimerie (şi în format electronic) în scopuri publicitare; închiriere de timp publicitar în mijloacele 

de comunicare; difuzarea de anunțuri publicitare; publicare şi editare de cataloage în scopuri 

publicitare; stocare (gestionarea) de date în rețele de date computerizate; strângerea la un loc, în 

beneficiul terţilor a unor produse diverse (exceptând transportul) pentru a permite clienților să le 

vadă şi să le achiziționeze cât mai comod prin mijloace electronice, prin intermediul site-urilor web 

sau al emisiunilor de teleshopping; servicii de comerț cu licențe de film, televiziune şi video. 



 

 

 

 

ERATĂ 

 

Referitor la cererea cu nr. de depozit M 2019 02264 din 25/03/2019, dintr-o eroare materială 

serviciile din clasa 42 au fost încadrate în clasa 35, corect fiind : 

Clasa 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 protecție pentru întreaga listă de servicii incluse în această 

clasă conform Clasificării de la NISA) 

 

 


